JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M hlavný kontrolór obce Slovinky

STANOVISKO
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
OBCE SLOVINKY ZA ROK 2021

Predkladá:
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M
Hlavný kontrolór obce Slovinky

Materiál obsahuje:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Slovinky za rok 2021
2. Dôvodová správa
3. Návrh na uznesenie

Strana 1 z 15

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M hlavný kontrolór obce Slovinky

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Podľa § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vypracuje hlavný kontrolór odborné stanovisko k návrhu
záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Zhodnotenie doterajšieho stavu:
- predložené podľa vyššie uvedených predpisov
Zdôvodnenie novej úpravy:
- žiadne
Dopad na rozpočet a hospodárenie obce:
- žiaden
Dopad na personálne náklady:
- žiadne
Potreba úpravy predpisovej základne obce:
- nie
Dopad na činnosti ostatných orgánov obce:
- nie
Variantné riešenia:
- žiadne
Riešenie odporúčane spracovateľom:
- odporúča schváliť
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NÁVRH NA UZNESENIE
Po prerokovaní predloženého materiálu Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách

I.

berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Slovinky za rok 2021
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V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
Slovinky za rok 2021.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Slovinky za rok 2021 (ďalej len „odborné
stanovisko“) je spracované na základe návrhu záverečného účtu obce Slovinky za rok 2021, ktorý bol
zverejnený dňa 31.05.2022 na úradnej tabuli obce, ako aj na základe ďalších predložených podkladov.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Návrh záverečného účtu obce Slovinky za rok 2021 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je
predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30. júna
rozpočtového roka.
1)

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
2)

Dodržanie informačnej povinnosti

Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Slovinky
v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva v súlade s
§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Avšak v zmysle §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p : „Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15
dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce“. Na
webovom sídle bol návrh zverejnený dňa 31.05.2022 tak že 15 dňová lehota pred rokovaním obecného
zastupiteľstva bola dodržaná.
3)

Dodržanie povinnosti auditu

Obec si splnilo povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a dalo si overiť účtovnú závierku audítorom podľa § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. Audit vykonala spoločnosť AV Audit, s.r.o., Spišská Nová Ves dňa 06.06.2022.
4)

Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje všetky povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy :
a.

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,

b.

bilanciu aktív a pasív,

c.

prehľad o stave a vývoji dlhu,

d.

údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce,

e.

prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých
príjemcov,

f.

údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
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Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF
SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavení, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k
subjektom, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, taktiež usporiadalo finančné vzťahy k
štátnemu rozpočtu.
1)

Rozpočtové hospodárenie

Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný a schválený bol uznesením obecného
zastupiteľstva 17.12.2020 IX/84/2020. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový
a kapitálový rozpočet schodkový.
Tab. č. 1
Príjmy
bežné
kapitálové
finančné operácie
rozpočet spolu

Výdavky
1 217 936
1000
50 000
1 268 936

bežné
kapitálové

1 198 507
70 429

finančné operácie
rozpočet spolu

0
1 268 936

V súlade s § 14 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec Slovinky vedie
evidenciu rozpočtových opatrení prijatých v priebehu rozpočtového roka.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2021 zmenený 13 rozpočtovými opatreniami
Rozpočet obce bol po zmenách prebytkový.
Tab. č. 2
Príjmy
Bežné
Kapitálové
finančné operácie
rozpočet spolu

Výdavky
1 386 805
12 568
348 000
1 747 373

bežné
kapitálové
finančné operácie
rozpočet spolu

1 331 217
402 956
0
1 734 173

1.1. Plnenie rozpočtu príjmov
Bežné príjmy tvoria daňové príjmy (výnosy miestnych daní a poplatkov, podiely na daniach v správe
štátu podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), nedaňové príjmy, granty a transfery zo
štátneho rozpočtu. Kapitálové príjmy tvorili príjmy z predaja pozemkov a granty a transfery zo
štátneho rozpočtu.
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Obec plnilo rozpočet príjmov nasledovne:
Tab. č. 3
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

1 217 936

1 386 805

1 359 411

1000

12 568

12 568

Skutočne bežné príjmy uvedené vo výške 1 353 614 € sú nesprávne uvedené str. 4 ZÚ.
Skutočné bežné príjmy boli vyššie než rozpočtované o 141 475 €.
1.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery). Ich
plnenie bolo nasledovné:
Tab. č. 4
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

Daňové príjmy

717 518

723 518

714 877

Nedaňové príjmy

15 730

25 355

35 567

Granty a transfery

484 688

630 442

608 967

1.1.1.1.

Daňové príjmy

Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej obce zo štátu,
tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu, ktorá v roku 2021 tvorila 47,06 % celkových bežných
príjmov.
Výnos podielových daní od roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka :
Tab. č. 5
Rok

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

2017

520 532

512 032

530 820

2018

564 367

586 871

587 371

2019

639 013

649 513

650 041

2020

644 426

644 426

629 325

2021

644 426

647 426

639 808

Vývoj dane z nehnuteľností od roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka:
Tab. č. 6
Rok

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

2017

40 323

40 323

36 603
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2018

42 810

43 310

40 884

2019

43 934

43 934

41 100

2020

43 934

43 934

40 589

2021

43 934

43 934

41 958

Vývoj skutočného plnenia výnosu z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad:
Tab. č. 7
Rok

Daň z pozemkov

Daň zo stavieb

Poplatok za komunál.
odpad a drobný stavebný
odpad

2017

26 115

10 488

18 674

2018

26 974

13 910

18 485

2019

28 937

13 163

19 197

2020

26 405

14 184

29 311

2021

27 160

14 798

31 852

Príjmy z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad dlhodobo nepokrývajú náklady na
likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, a preto snahou obce by malo byť
zvýšenie výnosov tohto poplatku a zníženie nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu. Rozdiel tvorí 20 346 €.
1.1.1.2.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z
administratívnych a iných poplatkov. V časti nedaňové príjmy je nesprávne uvedená výška pri
schválenom rozpočte vo výške 32 845 € ( 25 355€ ). Následne aj skutočnosť rozpočtu kde uvedená
výška 29 770 € ( 35 567 €) str. 5 ZÚ. Výška skutočného plnenia 223- poplatok za stravu vo výške
11 360 € (12 877 €). Rovnako Vlastne príjmy ZŠ + ŠKD upravený rozpočet vo výške 13 053 € (
5 563 €) a skutočnosť 11 129 €( 4 049 €).
Plnenie bolo nasledovné:
Tab. č. 8
Schválený rozpočet

Skutočnosť

Plnenie v %

Z podnikania a vlastníctva
majetku

512

326

63.67 %

Administratívne a iné poplatky

12 768

17 092

133,86 %

Iné nedaňové príjmy

100

100

100,00 %

Prehľad vývoja plnenia nedaňových príjmov v rokoch 2017 - 2021:
Tab. č. 9
Rok

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a
vlastníctva majetku
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2017

32 049

530

31 516

2018

17 568

614

16 858

2019

24 398

512

23 756

2020

32 544

633

11869

2021

35 567

326

17 092

Granty a transfery:
Ide o príjmy získané v rámci sektora verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na financovanie
preneseného výkonu štátnej správy. Obci boli poskytnuté granty a transfery spolu vo výške 608 967
€.
Tab. č. 10

Granty a transfery

2017

2018

2019

2020

2021

356 213

367 311

413 642

511 394

608 967

1.1.3. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
Schválený rozpočet kapitálových príjmov 1 000 € a skutočnosť 12 568 €.
Išlo o príjmy z predaja pozemkov, transfer na územný plán a transfer na workautove ihrisko.
1.1.4. Plnenie rozpočtu finančných operácii
Schválený rozpočet finančných operácii 50 000 € a skutočnosť vo výške 252 570 €.
Neobsahuje informáciu o výške zostatku prostriedkov predchádzajúcich rokov ZŠ vo výške 7 080 €.
1.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov v rokoch 2018 – 2021:
Výška skutočných bežných výdavkov je uvedená nesprávne vo výške 1 247 089 € ( 1 266 703€) str. 8
ZÚ.
Tab. č. 11
Rok

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť / Plnenie v %

2018

1 030 270

1 234 364

979 924 / 79,38 %

2019

1 097 778

1 246 662

1 180 341 / 94,68 %

2020

1 167 991

1 409 792

1 307 809 / 92,76 %

2021

1 268 936

1 734 173

1 573 669/90 74 %

1.2.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov (bez bežných výdavkov rozpočtových
organizácii obce)
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Tab. č. 12
Rok

Upravený rozpočet

Skutočnosť / Plnenie v %

2020

648 664

668 839 / 103,11 %

2021

590 463

535 306 / 90,65 %

1.2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov (bez kapitálových výdavkov rozpočtových
organizácii obce)
Tab. č. 13

Rok

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť / Plnenie v %

2020

128 715

953 867

866 326 / 90,82 %

2021

70 429

402 956

306 966/ 76,18 %

Kapitálovými výdavkami boli financované najmä:
Nákup pozemkov
Športový areál
Rekonštrukcia bývalej budovy CO
Traktor Kubota
Športový areál- spoločenská budova
Športový areál- budova pre šport
Športový areál- uprav exteriéru
Zberný dvor
Workoutové ihrisko
Javisko – rekonštrukcia a modernizácia
Komunitné centrum spoluúčasť
Drevenica

33 000 €
20 666 €
22 022 €
16 009 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
22 958 €
13 448 €
9 260 €
105 802 €
10 999 €

1.3. Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a
realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj
poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté
zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí.
Príjmové finančné operácie:
Tab. č. 14
Skutočnosť
Prostriedky z predchádzajúcich
rokov, čerpanie úveru

252 570
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Nesprávne uvedená výška v príjmovej časti finančných operácii vo výške 254 490 € na (252 570 €)
str. 4 ZÚ.
Výdavkové finančné operácie:
Tab. č. 15
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť / Plnenie v %

0

0

0

Spolu

Výdavkové finančne operácie neboli v roku 2021 rozpočtované.

Mimorozpočtové zdroje hospodárenia
Tab. č. 16
Konečný stav k 31.12.2020

Názov fondu

Konečný stav k 31.12.2021

Rezervný fond

27 393,79

Rezervný fond

23 265, 31

Sociálny fond

3 525,20

Sociálny fond

4 608,53

Názov fondu

Pri rezervnom fonde sa v záverečnom učte uvádza, že v roku 2021 nebol rezervný fond čerpaný ani
tvorený. Predmetný rezervný fond bol tvorený a bol zároveň aj čerpaný.
Rezervný fond sa v roku 2020 mal tvoriť vo výške 75 704,52 €.
Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2021 mal byť vo výške 103 098,31 €.
V priebehu roku došlo k čerpaniu rezervného fondu vo výške 79 833 €.
Obec čerpala finančne prostriedky v rozpore so zákonom a to bez uznesenia obecného
zastupiteľstva.
Obec pre nedostatok finančných prostriedkov použila finančné prostriedky rezervného fondu na
bežné výdavky v sume 79 833 €.
1.4. Výsledok hospodárenia
Princíp rozpočtového hospodárenia znamená, že obec je povinná hospodáriť v súlade so schváleným
rozpočtom, ktorý sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. V priebehu rozpočtového roka musí
obec sledovať vývoj svojho hospodárenia a v prípade potreby prijímať potrebné opatrenia.
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako
výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo
schodok rozpočtu obce.
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Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľka:
Tab. č. 17
Skutočnosť v €
Bežné príjmy

1 359 411

Bežné výdavky

1 266 703

Prebytok bežného rozpočtu

92 708

Kapitálové príjmy

12 568

Kapitálové výdavky

306 966

Prebytok/schodok
kapitálového rozpočtu

-294 398

Príjmové finančné operácie

252 570

Výdavkové finančné
operácie

0

Rozdiel finančných operácií

252 570

PRÍJMY SPOLU

1 624 549

VÝDAVKY SPOLU

1 573 669

HOSPODÁRENIE OBCE

50 880

Na základe vyššie uvedených chýb vo výškach jednotlivých položiek je potrebné aj na str. 16 ZÚ
upraviť na strane príjmov bežného rozpočtu 1 353 614 € na (1 359 411 €) na strane výdavkov
1 247 089 € na (1 266 703 €). Rovnako aj výsledok hospodárenia 106 525 € na (92 708 €). Na strane
Finančných operácii vo výdavkovej časti 254 490 € na (252 570 € ) tým pádom aj vo výsledku
hospodárenia 245 490 € na (252 570€). Potrebne je upraviť aj schodok rozpočtu vo výške – 187 873 €
na (201 690 €). Rovnako aj výsledok hospodárenia vo výške 57 617 € na (50 880€).
Schodok rozpočtu 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 je sume - 201 690 €.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov je v sume 27 873,84 €.
Hospodárenie obce Slovinky za rozpočtový rok 2021 skončilo s rozpočtovým prebytkom vo výške
50 880 €.
V súlade s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku rozpočtu
vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. Na základe
uvedeného sa z prebytku rozpočtu vylučujú nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo
určené na bežné výdavky, a to vo výške 1408 €.
Z prebytku rozpočtu vylučujú aj nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na
kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 30 106 €.
Zostatok finančných prostriedkov na účtoch v banke:
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Na účtoch v banke bol k 31.12.2020 vykázaný zostatok spolu vo výške

227 597 €

Z toho:
- peňažné fondy obce
27 873 €
- nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo
štátneho rozpočtu spolu vo výške
30 106 €
- finančné prostriedky v pokladnici obce
3 345 €
Podľa § 15 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy platí, že o použití zostatku
peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. V tejto súvislosti odporúčam, aby obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o tvorbe rezervného fondu v celkovej sume 69 222 €.
Záverečný účet neobsahuje udaj o celkovom hospodárení obce. Neobsahuje údaje v súlade s § 16 ods.
6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ktoré sa z prebytku rozpočtu vylučujú
nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo
štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. Následne nie je
uvedená informácia o vytváraní rezervného fondu v zmysle § 15 ods.4 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Bilancia aktív a pasív
Návrh záverečného účtu obce Slovinky obsahuje bilanciu aktív a pasív. Bilancia aktív je spracovaná
v súlade z Opatrením MF SR č.16786/2007-31 a výkazom Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01.
Majetkové účasti obce:
 je zakladateľom a obchodnej spoločnosti Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. – vklad vo výške
5000 €,
 je spoločníkom obchodnej spoločnosti EKOVER, s.r.o. s vkladom vo výške 9 958,18 €,
 je akcionárom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad s počtom akcií 8 131 ks v
celkovej menovitej hodnote 269 867 €.
Záverečný účet obsahuje majetkove účasti obce v obchodných spoločnostiach ktoré poskytujú obraz
o finančno-majetkovej pozície obce.
2) Prehľad o stave a vývoji dlhu
Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ust. § 17 ods. 6 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Podľa citovaného ustanovenia môže obec 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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí 25 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v
príslušnom rozpočtovom roku obce z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky
poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na
základe osobitného predpisu.
Podľa § 17 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy celkovú sumu dlhu obce
tvorí:
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súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z
investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.
Návrh záverečného účtu obsahuje údaje o stave a vývoji dlhodobých bankových úverov a ostatných
úverov.
Bankové úvery:
Úver Ministerstvo financií a dlhodobý úver SLSP
Tab. č. 20

MF SR

Dlhodobý úver

SPOLU

Zostatok úveru
k 31.12.2020 v €

Zostatok úveru k
31.12.2021 v €

34 718

34 718

-

265 000/ 102 333

34 718

299 718

Dlhodobý uver ktorý bol prijatý v roku 2021 v sume 265 000 € došlo k jeho čerpaniu vo výške
162 490 €.
Úverová zadlženosť obce: Úverová zadlženosť obce k 31.12.2021 v pomeru ku bežným príjmom k
31.12.2020 bola 40 % a spĺňa teda zákonom učenú hranicu celkovej sumy dlhu obce (60 %).
Dlhová služba obce : Dlhová služba obce k 31.12.2021 bola na úrovni 0 %, nedošlo teda k
prekročeniu zákonom stanovenej hranice 25 % podľa § 17 ods. 6 písm. b/ zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Nakoľko prvá splátka pri úvere z MF bude v roku 2024 a pri
dlhodobom úvere v roku 2022.
3) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Slovinky nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.
4) Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec Slovinky poskytlo v roku 2021 zo svojho rozpočtu dotácie v súlade s ust. § 7 ods. 4 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 1/2012 v znení dodatku č. 1/2015 finančné
prostriedky určené na dotácie pre rok 2021 vo výške 19 808,00 €
Výška poskytnutej dotácie

Vyúčtovaná dotácia

13 308

13 308

Pravoslávna cirkev

2 000

2000

Gréckokatolícka cirkev

3 000

3000

Rímskokatolícka cirkev

1 500

0

19 808

18 308

Príjemca dotácie
Obecný športový klub

Spolu

Strana 13 z 15

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M hlavný kontrolór obce Slovinky

V záverečnom učte je potrebné rozlišovať výšku schválenej dotácie a výšku skutočne vyúčtovaných
dotácií od subjektov.
5) Údaje o podnikateľskej činnosti
Obec Slovinky nie je držiteľom živnostenského listu a nevykonáva podnikateľskú činnosť vo vlastnom
mene.
Obec Slovinky je zakladateľom obchodnej spoločnosti : Sociálny podnik, s.r.o. založená dňa
04.09.2019 Zakladateľskou listinou.
2019

2020

2021

Náklady

0

141 537,02

240 160,40

Výnosy

0

124 116,28

248 958,20

Výsledok hospodárenia

0

-17 420

8 797,80

Obec poskytla návratnú pôžičku v sume 10 000 €, ktorú mala s.r.o. splatiť do konca roku 2021.
Uznesením č. VIII/95/2021 OZ rozhodlo o kapitalizácii uvedenej pôžičky v celej výške.

ZÁVER:
Záverečný účet obce Slovinky je vypracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
Pred prerokovaním Návrhu záverečného účtu obce Slovinky za rok 2021 obecným zastupiteľstvom
bola splnená zákonná podmienka podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p. a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorej musí byť
návrh záverečného účtu zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej
lehote, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.
V súlade s § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinné dať si
overiť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve. Táto povinnosť bola splnená.
V nadväznosti na § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Slovinkách na základe preskúmania poskytnutých
údajov a ukazovateľov uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Slovinky za rok
2021 s výrokom :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce Slovinky za rok 2021 s výhradami
a to :
1. Doplniť informácia o výške vytváraní rezervného fondu v zmysle § 15 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy str. 17 ZÚ. Zároveň doplniť informáciu o
čerpaní rezervného fondu.
2. Uviesť správne skutočne bežné príjmy uvedené vo výške 1 353 614 € na (1 359 411€) str. 4
ZÚ.
3. Upraviť v časti nedaňové príjmy nesprávne uvedene výšky pri schválenom rozpočte vo výške
32 845 € na (25 355€ ). Následne aj skutočnosť rozpočtu kde uvedená výška je 29 770 € na
(35 567 €) str. 5 ZÚ.
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4. Upraviť výšku v príjmovej časti finančných operácii vo výške 254 490 € na (252 570 €) str. 4
ZÚ.
5. Upraviť výšku skutočného plnenia 223- poplatok za stravu vo výške 11 360 € na (12 877 €).
6. Rovnako upraviť Vlastne príjmy ZŠ + ŠKD upravený rozpočet vo výške 13 053 € na ( 5 563
€) a skutočnosť 11 129 € na ( 4 049 €) str. 5 ZÚ.
7. Doplniť informáciu o výške zostatku prostriedkov predchádzajúcich rokov ZŠ vo výške 7 080
€ str. 7 ZÚ.
8. Upraviť výšku skutočných bežných výdavkov uvedenú nesprávne vo výške 1 247 089 € na (1
266 703€) str. 8 ZÚ.
9. Doplniť správne výšku jednotlivých položiek na str. 16 ZÚ a to upraviť na strane príjmov
bežného rozpočtu 1 353 614 € na (1 359 411 €) na strane výdavkov 1 247 089 € na (1 266 703
€). Rovnako aj výsledok hospodárenia 106 525 € na (92 708 €). Na strane Finančných operácii
vo výdavkovej časti 254 490 € na (252 570 € ) tým pádom aj vo výsledku hospodárenia
245 490 € na (252 570€). Potrebne je upraviť aj schodok rozpočtu vo výške – 187 873 € na
(201 690 €). Rovnako aj výsledok hospodárenia vo výške 57 617 € na (50 880€).

Moje výhrady vyplývajú z údajov uvedených v predloženom materiáli. Jedná sa hlavne nedodržanie
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tak ako boli prezentované v
tomto stanovisku.

V Slovinkách dňa 16.06.2022

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M
hlavný kontrolór obce Slovinky
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