Stanovisko k záverečnému účtu
obce Kráľovce za rok 2021
V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce
Kráľovce za rok 2021.
Obec viedla účtovníctvo o stave a pohybe majetku, príjmoch a výdavkoch a o výsledku
hospodárenia podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a znení zmien a doplnkov.
Konštatujem, že z úrovne obce bola splnená zákonná povinnosť v zmysle ustanovenia § 16
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vypracovať
záverečný účet obce.
Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky
ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov.
Obsah záverečného účtu obce určuje §16 odsek 5 zákona o rozpočtových pravidlách.
Konštatujem, že predložený návrh záverečného účtu obsahuje všetky povinné náležitosti
v zmysle zákona a 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.
Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu v zmysle § 16
odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách. Záverečný účet bol zverejnený na úradných tabuliach
a na webovom sídle obce dňa 10.03.2022.
Ročná účtovná závierka podľa § 16, ods. 3 zákona 583/2004 o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov má byť overená nezávislým audítorom, ktorý vypracuje správu. Konštatujem, že obec
má uzatvorenú zmluvu s nezávislým audítorom na vykonanie auditu účtovnej závierky za rok
2021 UCTOAUDIT, s.r.o., Ing. Paulína Baňacká, ktorá má povinnosť vykonať audit do konca
roka 2022.
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, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji
dlhu a prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF
SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní,
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po
skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do
záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho
rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí

a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje
povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zmeny v rozpočte v priebehu roka 2021:
Rozpočet na rok 2021 bol schválený 16.12.2020.
Rozpočet bol v priebehu roka 2021 upravovaný nasledovne:
1. zmena rozpočtu schválená OZ dňa 22.06.2021 uznesením č. 16/2021,
2. zmena rozpočtu schválená OZ dňa 13.12.2021 uznesením č. 26/2021.

Rozpočet na rok 2021:

579 090,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
831 087,00

579 090,00
0,00
0,00
567 940,00

591 863,00
199 044,00
40 180,00
596 120,60

567 940,00
0,00
0,00
11 150,00

579 734,60
16 386,00
0,00
234 966,40

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Príslušný orgán obce – obecné zastupiteľstvo, počas rozpočtového roka 2021 vykonal 2
nevyhnutné úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami, na základe skutočného vývoja rozpočtu
obce, v zmysle §14 ods.2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
V zmysle ustanovení § 10 odseku 7 zákona č. 583 /2004 Z.z. sa rozpočet obce zostavuje ako
vyrovnaný alebo prebytkový.

Hospodárenie obce:
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
700 576,51
670 554,48
30 022,03
199 044,00
38 651,40
160 392,60

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

190 414,63
223 827,10
-33 412,47
64 170,60
0,00
64 170,60
963 791,11
709 205,88
254 585,23
223 827,10
30 758,13

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA obce Kráľovce za rok 2021 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
vo výške 190.414,63 EUR
Celkový výsledok vrátane finančných operácií = 254.585,23 EUR
Nevyčerpané účelovo viazané finančné prostriedky – vylúčenie z prebytku: 223.827,10 EUR
- dotácia na stravu deťom v hmotnej núdzi ZŠ a MŠ 3.834,70 eur,
- dotácia mzdy TSP 948,40 eur,
- zábezpeka k VO výstavba chodníkov 20.000 eur,
- účelovo viazaná dotácia Envirofond 199 044,00 eur.
Rozdiel zostatku na bežnom účte a výsledku hospodárenia vo výške 140,00 eur odporúčam
previesť na účet rezervného fondu.
Obec rok 2021 uzavrela s celkovým prebytkom. Schodok upraveného bežného a kapitálového
rozpočtu kryla finančnými operáciami vo výške 33.412,47 eur. V zmysle § 16 ods. 8 zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách o použití prebytku rozpočtu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce. Prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného
fondu, prípadne ďalších peňažných fondov obce.
Rezervný fond je tvorený v minimálnej výške 10% zo zisteného prebytku rozpočtu. 90%
z prebytku môže obecné zastupiteľstvo rozdeliť medzi peňažné fondy obce. Nakoľko obec
Kráľovce nemá peňažné fondy, celý prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Kráľovce za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Kráľovce za rok 2021 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

Riadna účtovná závierka za rok 2021 a hospodárenie obce za rok 2021 v súlade s § 9 ods.
4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy budú overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2021 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p..
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
Obce Kráľovce za rok 2021 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

Vypracovala: Ing. Gabriela Dorovová, hlavný kontrolór obce
Dňa 25.03.2022

