
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Unín 

za rok 2021 

Spracoval: Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce 

I. 

Úvod 

Na základe zostavy FIN 1-12 obsahujúcej údaje o plnení rozpočtu obce Unín za rok 2021, ktorú 

vypracovala ekonómka obce pani Anna Matuškovičová, som v dňoch 3. až 11. februára 2022 

vykonal rozbor plnenia jednotlivých položiek. 

Priebežne počas roka 2021 som vždy po dokončení účtovných operácií za predchádzajúci 

mesiac vykonal kontrolu účtovných postupov a prvotných dokladov. Takto boli v roku 2021 

skontrolované všetky prvotné doklady a účtovné operácie. Konštatujem, že som nezistil 

použitie prostriedkov účtovaných v jednotlivých položkách na iné, než na schválené 

a zaúčtované účely. Rovnako som priebežne sledoval čerpanie výdavkov a napĺňanie príjmov 

rozpočtu. Operatívne som na zistené nežiaduce trendy upozorňoval aby boli včas vykonávané 

opatrenia na úpravu príslušných položiek rozpočtu. 

Všetky položky rozpočtu boli plnené/čerpané na približne 100%. Rozdiely menšie než 5% 

v objemu položiek pri hodnotení považujem za nevýznamné a ďalej ich nekomentujem. 

U položiek s nízkou rozpočtovanou hodnotou, kde sú odchýlky väčšie než 5% vo svojej 

absolútnej hodnote menšie než 50 €, je rozdiel nevýznamný a preto sa nimi vo svojom 

stanovisku nezaoberám. Týmto kritériám vyhoveli všetky položky uvedené vo výkaze. 

Hospodárenie obce a očakávané čerpanie rozpočtových výdavkov v priebehu roka 2021 bolo 

zohľadnené pri tvorbe rozpočtu na rok 2021. Zmeny, ktoré nastali v priebehu roka, boli 

predmetom rokovaní OZ. Konštatujem, že OZ v priebehu roka 2021 na tieto skutočnosti 

reagovalo a v súlade s §14 ods. 1) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy bol rozpočet raz upravený.  

Podrobne je všetko uvedené vo výkaze FIN 1-12 k 31. 12. 2021. 

II. 

Bežné príjmy 

Celkové bežné príjmy boli splnené vo výške 1 364 621,40 €, čo v porovnaní 

s rozpočtovanými 1 364 627,00 € je výber prakticky na 100,00 %. 

III. 

Bežné výdavky 

Celkové bežné výdavky rozpočtované vo výške 724 255,42 € boli vyčerpané na 

724 312,00 € čo je plnenie na 99,99 %.  

IV. 

Kapitálové príjmy a výdavky 

V roku 2021 bol rozpočet kapitálových príjmov 385 980,00 € a bol splnený na 385 978,30 € 

(100,00 %).  

Kapitálové výdavky boli predpokladané vo výške 454 523,00 € a splnené vo výške 454 

520,76 € (100,00 %). 



V. 

Finančné operácie 

Príjmy v tejto oblasti sú najmä z prevodu rezervného fondu a  zostatku prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov. Samostatnou položkou sú zábezpeky (na príjmoch i výdavkoch). 

Výdavky sú len zo splácania úverov. 

Skutočnosť príjmov 213 449,78 €, čo v porovnaní s rozpočtovanými 213 455,00 € je výber 

prakticky na 100,00 %. Výdavky boli v celkovej výške 56 662,80 € a rozpočet 56 664,00 € 

(prakticky 100,00 %; v súlade s úverovými zmluvami). 

VI. 

Záver 

Nekonštatujem žiadne porušenie, resp. nedodržanie rozpočtových pravidiel a zásad 

rozpočtového hospodárenia ako plynú z ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a z relevantných ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, na ktoré odkazuje aj zákon č. 369/1990 o obecnom 

zriadení.  

Absencia odchýlok nad rámec tolerancií uvedených vyššie ukazuje, že (najmä poslednou) 

úpravou rozpočtu bolo zabezpečené dodržanie požiadaviek ustanovení príslušných zákonov 

a súladu medzi skutočnosťou a rozpočtom obce. 

Preto navrhujem, aby poslanci schválili plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2021 

bez výhrad. 

V Uníne 14. februára 2022 

     Ing. Ivan Gronský 

 


