OBEC PROSIEK
HLAVNÝ KONTROLÓR
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Prosiek k záverečnému účtu za rok 2021
Podľa § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o obecnom zriadení) predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
Prosiek za rok 2021.
Stanovisko som spracoval na základe účtovnej závierky obce za rok 2021, súvahy, výkazu ziskov a strát, hlavnej
knihy, finančných a účtovných výkazov a doplňujúcich údajov k 31.12.2021.
1.Východiská spracovania stanoviska k záverečnému účtu obce
1.a. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Prosiek za rok 2021 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je spracovaný v súlade
so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) .
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy) a zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem.
1.b. Dodržanie informačnej povinnosti obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce dňa 31.5.2022, t. j. v zákonom
stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.c. Metodická správnosť návrhu rozpočtu
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti.
2. Spracovanie záverečného účtu
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení
rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s
§ 16 a ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa §16 ods. 5 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy :
Rozpočet obce na rok 2021
Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021
Hospodárenie príspevkových organizácii
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Podnikateľská činnosť
Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
Hodnotenie plnenia programu obce
3. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce Prosiek v r. 2021 sa riadilo vyrovnaným rozpočtom, ktorý bol schválený dňa 15.
decembra 2020 vo výške príjmov 153 025.- € a výdavkov 153 025.- € . Rozpočet na rok 2021 bol zostavený
v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade
s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie.
Údaje o plnení rozpočtu boli v členení podľa§ 10 ods. 3 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Pri schvaľovaní, čerpaní a kontrole rozpočtových pravidiel obec postupuje v súlade so Smernicou
o rozpočtových pravidlách obce.

Rozpočet obce k 31.12.2021 v €

Schválený rozpočet
Schválený

po poslednej zmene

rozpočet
Príjmy celkom

153.025,00

235.650,00

148.025,00

182.150,00

0,00

0,00

Finančné príjmy

5.000,00

53.500,00

Výdavky celkom

153.025,00

235.650,00

148.025,00

181.572,00

0,00

49.078,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočtový výsledok 2021
A) BEŽNÝ ROZPOČET
Ukazovateľ
obec

Dosiahnutý
rozpočet 2020

Schválený
rozpočet 2021

Upravený
rozpočet 2021

Čerpanie
rozpočtu 2021

% čerpania

Príjmy

162 805,94

148 025,00

182 150,00

181 234,92

99,50

Výdavky

162 086,68

148 025,00

181 572,00

180 293,69

99,30

719,26

0,00

578,00

941,23

Rozdiel

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Ukazovateľ

Dosiahnutý
rozpočet 2020

Schválený
rozpočet 2021

Upravený
rozpočet 2021

Čerpanie
rozpočtu 2021

% čerpania

Príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výdavky

0,00

0,00

49 078,00

2 047,18

0,00

Rozdiel

0,00

0,00

-49 078,00

-2 047,18

ROZPOČET OBCE BEZ FO (bežný + kapitálový)
Ukazovateľ

Dosiahnutý
rozpočet 2020

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Schválený
rozpočet 2021

162 805,94
162 086,68
719,26

Upravený
rozpočet 2021

148 025,00
148 025,00
0,00

182 150,00
230 650,00
-48 500,00

Čerpanie
rozpočtu 2021

% čerpania

181 234,92
182 340,87
-1 105,95

99,50
79,06
2,28

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Ukazovateľ

Dosiahnutý
rozpočet 2020

Schválený
rozpočet 2021

Upravený
rozpočet 2021

Čerpanie
rozpočtu 2021

% čerpania

Príjmy

4 442,04

5 000,00

53 500,00

6 955,02

13,00

Výdavky

4 695,70

5 000,00

5 000,00

4 780,17

99,98

Rozdiel

-253,66

0,00

48 500,00

2 174,85

D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE
Ukazovateľ

Dosiahnutý
rozpočet 2020

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Schválený
rozpočet 2021

Upravený
rozpočet 2021

Čerpanie
rozpočtu 2021

167 247,98
166 782,38

153 025,00
153 025,00

235 650,00
235 650,00

188 189,94
187 121,04

465,60

0,00

0,00

1 068,90

Dosiahnutý
rozpočet 2019

79,86
79,41

Rozpočtový výsledok bežného a kapitálového rozpočtu obce za rok 2021 bol zistený podľa zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení a dosiahol schodok
vo výške -1.105,95 €. Výsledok hospodárenia je upravený – zvýšený o: Nevyčerpané prostriedky zo
ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v roku 2021 v sume 768,90 €,

UPSVaR strava MŠ

Poskytnutá dotácia

Čerpanie 2021

Presun do 2022

Vyúčtovanie

1.411,20

642,30

768,90

768,90

Rozdiel prijatých a vrátených finančných zábezpiek z nájomných bytov, čo činí čiastku 300,00 €

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -1.105,95 EUR zistený podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 1.068,90 EUR bol v rozpočtovom roku 2021
vysporiadaný :
-

z finančných operácií

2.174,85 €

Zostatok finančných operácií v sume 2.174,85 EUR použitý na:
-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2.174,85 €

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 768,90 €
- rozdiel prijatých a vrátených finančných zábezpiek z nájomných bytov v sume 300,00 €
Na základe uvedených skutočností odporúčam schváliť navrhovanú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo
výške 0,00.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z.v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2021

80.844,98

Prírastky

0,00

Úbytky

6.655,02

KZ k 31.12.2021

74.189,96

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 01.01.2021

561,76

Prírastky - povinný prídel

718,03

- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie

0,00
918,31

- regeneráciu PS, dopravu

0,00

- dopravné

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2021

361,48

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021

KZ k 31.12.2021

Majetok spolu

573.407,44

371.333,23

Neobežný majetok spolu

484.431,04

293.053,09

26.223,00

720,08

Dlhodobý hmotný majetok

412.159,64

246.284,61

Dlhodobý finančný majetok

46.048,40

46.048,40

Obežný majetok spolu

88.077,27

77.357,05

1.338,90

365,87

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

4.861,98

1.030,71

81.876,39

75.960,47

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

899,13

923,09

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021

KZ k 31.12.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu

573.407,44

371.333,23

Vlastné imanie

513.230,33

321.528,37

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

517.757,48

321.528,37

Výsledok hospodárenia

-4.527,15

-6.644,32

Záväzky

54.882,11

49.804,86

Rezervy

950,00

950,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

465,60

768,90

Dlhodobé záväzky

561,76

361,48

9.876,45

9.476,35

43.028,30

38.248,13

5.295,00

0,00

z toho :

Výsledok hospodárenia z minul. rokov

z toho :

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021
Záväzky k 31. 12. 2021
Záväzky spolu:
Neuhradené fa – dodávatelia
Ostatné záväzky
Ostatné záväzky
Voči daňovému úradu

49.804,86 €
1.711,85 €
300,00 € (finančná zábezpeka)
17,89 € (preplatky ŠJ)
301,16 € (12/2021)

Zamestnancom

4.635,23 € (12/2021)

Zúčtovanie SP a ZP

2.510,22 € (12/2021)

Bankový úver Prima banka

38.248,13 €

Sociálny fond

361,48 €

Rezerva na audit

950,00 €

Nezúčtovaná dotácia UPSVaR

768,90 €

Obec prijala v roku 2019 bankový úver v Prima banke na základe zmluvy o
terminovanom úvere č. 32/005/19 zo dňa 05. júna 2019 vo výške 50.000,00 €
s úrokovou sadzbou 1,5% p. a. Prvé čerpanie bolo dňa 28. júna 2019. Mesačné splátky sú
splatné ku 25. dňu mesiaca vo výške 448,96 €.
Bankový úver je splatný do 04. júna 2029. / € /
Výška
Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko a. s.

Kúpa budovy
COOP

poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny 2021

50.000,00

4.780,17

Ročná
splátka
úrokov
2021

úveru (istiny)
k 31.12.2021

618,97

38.248,13

Zostatok

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona c.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce v roku 2020:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 162.805,94 €
Spolu 162.805,94 €
Celkové bežné príjmy za r. 2020 znížené o
dotačné zdroje (kód 111) – 15.036,43 €) 147.769,51 € .

- z toho 60 % 97.683,56 €
- z toho 25 % 36.942,37 €

Rok
splatnosti

r. 2029

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov 38.248,13 €
Spolu celková suma dlhu obce 38.248,13 €

Zostatok k
31.12.2021

Skutočné bežné príjmy k
31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

38.248,13 €

162.805,94

23,49%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona c.583/2004 Z. z. bola splnená.

Zostatok k
31.12.2021

Skutočné bežné príjmy k
31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

5.399,14 €

147.769,51

3,65 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona c.583/2004 Z. z. bola splnená.

Návrh uznesenia OZ : zo dňa .. .. ...., číslo ../2022
K bodu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Prosiek k záverečnému
účtu obce za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo
1. Konštatuje, že
na základe spracovaného záverečného účtu obce Prosiek za rok 2021 hlavný kontrolór
obce vypracoval odborné stanovisko.
2. Berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Prosiek k záverečnému účtu obce za rok 2021.
Dátum podpisu uznesenia: ....... 2022

Záver:

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými
právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce
Prosiek a preto odporúčam schváliť návrh záverečného účtu tak, ako je predložený, t.j. schváliť celoročné
hospodárenie obce bez výhrad a schváliť navrhovanú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 0,00 € .
V Prosieku, 5. júna 2022

Ing. Vladimír Šiarnik
hlavný kontrolór obce

