STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE UNÍN ZA ROK 2021
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení") predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Unín
za rok 2021.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Unín za
rok 2021 (ďalej len „návrh záverečného účtu" ).
Prerokovávanie Návrhu záverečného účtu je predpokladané na rokovaní obecného zastupiteľstva
začiatkom júna (presný termín v čase písania tohto stanoviska ešte neurčený). Návrh
záverečného účtu je verejne sprístupnený na úradnej tabuli v deň odovzdania tohto stanoviska
19. 4. 2022, teda v dostatočnom predstihu pred zákonnom stanoveným termínom pred plánovaným
schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Pri spracovaní odborného stanoviska som
záverečného účtu na základe dvoch hľadísk:
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1.1

vychádzal

z

posúdenia

predloženého návrhu

Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy")
v z. n. p.
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
1.2

Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

Pre spracovanie záverečného účtu nie je v obci prijaté samostatné VZN.
1.3

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce

Návrh záverečného účtu bol sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonnom termíne pred
plánovaným schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (pozri informáciu vyššie).
1.4

Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dala súbežne
s vyvesením overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení (§ 9 ods. 4). V čase
spracovania tohto stanoviska nebol výsledok auditu k dispozícii.
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Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3
tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji
dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa
ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky. Návrh záverečného účtu
v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej klasifikácie na úrovni
oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a
kategórie.

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala
do záverečného účtu obce. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej
usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších
územných celkov. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16
ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení
podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
Obec neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
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Údaje o plnení rozpočtu

Moje stanovisko k plneniu a čerpaniu rozpočtu je v samostatnom stanovisku, ktoré som vypracoval
14. februára 2022 a ktoré bolo predmetom rokovania OZ dňa 9. marca 2022 (vzaté na vedomie
uznesením č. 7/2022). K údajom uvedeným v návrhu záverečného účtu nemám pripomienky.

1.1

Výsledok hospodárenia

Hospodárenie obce dokumentuje nasledujúca tabulka (v €):
Názov položky
Príjmy rozpočtu obce celkom:
• príjmy RO s právnou subjektivitou (ZŠ)
Príjmy rozpočtu obce bez RO, z toho:
• bežné príjmy
• kapitálové príjmy
• finančné operácie príjmové
Výdavky rozpočtu obce celkom:
• výdavky RO s právnou subjekivitou (ZŠ)
• kapitálové výdavky RO
Výdavky rozpočtu obce bez RO, z toho:
• bežné výdavky
• kapitálové výdavky
• finančné operácie výdavkové
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a
kapitálového rozpočtu

Rozpočetpôv
1 585 392,00
55 630,00
1 529 762,00
1 279 821,00
54 600,00
195 341,00
1 585 392,00
636 890
948 502,00
698 561,00
205 700,00
44 241,00
0,00
-151 100,00

Rozpočetupr
1 759 967,00
35 613,00
1 724 354,00
1 406 429,00
56 473,00
261 452,00
1 519 865,00
617 984
2 915
898 966,00
673 554,00
175 753,00
49 659,00
150 504,00
-122 195,00

-151 100,00

28 309,00

28 352,68

-43,68 100,15

211 793,00

98 601,36
-70 248,68
211 792,92

0,08 100,00

Úprava prebytku o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a ostatné

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Rozdiel finančných operácií
151 100,00
Korekcia FO o prijaté (6 733,08) a vydané (5 339,68) zábezpeky
Rozdiel finančných operácií korigovaný

Hospodárenie obce
Úprava prebytku o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a ostatné

Upravené hospodárenie obce
pôv
upr

Čerpanie Rozdiel %
1 759 964,14
-2,86 100,00
35 613,24
0,24 100,00
1 724 350,90
-3,10 100,00
1 406 426,14
-2,86 100,00
56 473,50
0,50 100,00
261 451,26
-0,74 100,00
1 519 818,54
46,46 100,00
617 984,39
-0,39 100,00
2 914,80
898 919,35
46,65 99,99
673 510,56
43,44 99,99
175 750,45
2,55 100,00
49 658,34
0,66 100,00
150 544,43 -40,43 100,03
-122 191,75
-3,25 100,00

1 393,40
210 399,52

238 752,20
98 601,36

140 150,84

Pôvodný rozpočet na začiatku roka
Konečný rozpočet po úpravách

Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia MF SR č. 24501/200392, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre
rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v z. n. p.
(ďalej len „Postupy účtovania").
Prebytok rozpočtu v sume 28 352,68 € 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 bol upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
98 601,36 €. Takto zistený upravený schodok v sume 70 248,68 € bol v rozpočtovom roku 2021
vysporiadaný z finančných operácií v plnej výške.
Návrh ZÚ obce predkladá návrh na tvorbu rezervného fondu vo výške 140 150,84 €, ktorý je krytý
zostatkom z finančných operácií v roku 2021. K návrhu na použitie prebytku nemám pripomienky.

1.2

Hospodárenie fondov:

Obec vytvorila v súlade s ustanoveniami v úvode citovaných zákonov rezervný fond (z prebytku
hospodárenia v minulých rokoch), sociálny fond a fond prevádzky, údržby a opráv (k obecným
bytom). K údajom uvedeným k hospodáreniu s fondmi v návrhu záverečného účtu nemám
pripomienky.
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Bilancia aktív a pasív

V priebehu roka 2021 došlo k nepodstatným zmenám výšky aktív a pasív obce. Na strane aktív ide
o hodnotu dlhodobého hmotného majetku a drobný pokles finančných prostriedkov. Na strane pasív
je nárast krytý čiastočne nárastom vlastného imania v dôsledku zúčtovania výsledkov hospodárenia
v predchádzajúcom období a poklesom záväzkov, čo je pozitívne. K údajom uvedeným k aktívam
a pasívam v návrhu záverečného účtu nemám pripomienky.

3

Prehľad o stave a vývoji dlhu

K údajom uvedeným k stavu a vývoji dlhu v návrhu záverečného účtu nemám pripomienky.
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Údaje o hospodárení príspevkových organizácií*

Obec nezriadila žiadnu príspevkovú organizáciu.
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Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

K uvedeným údajom nemám pripomienky.
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Podnikateľská činnosť

K uvedeným údajom nemám pripomienky.
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Finančné usporiadanie vzťahov:
a. Voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec je zriaďovateľom jednej RO: Základná škola s materskou školou. K vysporiadaniu
s ňou, ktoré je uvedená v návrhu záverečného účtu, nemám pripomienky.
Obec je zakladateľom jednej NO: Domov Barborka Unín, n. o. K informácii o poskytnutej
dotácii, ktorá je uvedené v návrhu záverečného účtu, nemám pripomienky.
b. Voči štátnemu rozpočtu
K vysporiadaniu voči ŠR, ktoré je uvedené v návrhu záverečného účtu, nemám pripomienky.
c. Voči štátnym fondom – nenastali v roku 2021 vzťahy.
d. Voči rozpočtom VÚC – nenastali v roku 2021 vzťahy.
e. Voči rozpočtom iných obcí – nenastali v roku 2021 vzťahy.
K údajom uvedeným v návrhu záverečného účtu, nemám pripomienky.

*

Táto informácia v návrhu ZÚ nie je uvedená

C. ZÁVER
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16
ods. 5 tohto zákona.
Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený v zákonnom predstihu pred
prerokovaním spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce bola v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložená audítorovi.
Účtovná závierka bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.. Účtovná
závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce Unín k 31.
12. 2021.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Unín za rok 2021 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Uníne 19. apríla 2022

Ing. Ivan Gronský
hlavný kontrolór obce Unín

