Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Čerín
za rok 2021

V zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení
predkladám odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Čerín za rok 2021.
Pri vypracovaní tohto materiálu som vychádzal z nasledujúcich podkladov:
-

z rozpočtu obce Čerín na rok 2021 ako aj zo zmien rozpočtu vykonaných rozpočtovými
opatreniami
zo súvahy ku dňu 31.12.2021
z výkazu ziskov a strát ku dňu 31.12.2021
z návrhu Záverečného účtu za rok 2021
z Poznámok k účtovnej závierke ku dňu 31.12.2021

Následne som posudzoval návrh Záverečného účtu za rok 2021 z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za
rok 2021
2. Metodická správnosť predloženého návrhu Záverečného účtu obce a rozpočtového
hospodárenia za rok 2021
1.1 Súlad so všeobecne záväznými predpismi
Návrh záverečného účtu obce Čerín za rok 2021 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení (ďalej len
Zákon), a je predkladaný na rokovanie Obecného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote,
t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu obce bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. a § 16,odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne dňa 16.05.2022.
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1.3 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
V zmysle § 16,ods. 3 Zákona o účtovníctve je obec povinná si nechať overiť účtovnú závierku
audítorom. V zmysle § 19, odst. 3 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve musí byť závierka overená
do 1 roka po ukončení účtovného obdobia. Uvedená povinnosť zatiaľ nebola splnená, nakoľko
z dôvodu zmeny audítora obec hľadá nového audítora, s ktorým by uzatvorila zmluvu.. O jeho
výsledku bude poslancov p. starosta informovať na najbližšom obecnom zastupiteľstve.
2.1. Metodická správnosť predloženého návrhu Záverečného účtu obce a rozpočtového
hospodárenia za rok 2021
V zmysle § 16, ods. 5 Zákona, povinnou súčasťou záverečného účtu sú najmä:
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozp. klasifikáciou, tj. na
bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií – bod A1,A2
predloženého materiálu
- bilancia aktív a pasív – bod B predloženého materiálu
- prehľad o stave a vývoji dlhu – bod C predloženého materiálu
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti – bod D predloženého
materiálu - obec k 31.12.2021 nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov – bod E predloženého
materiálu
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – bod F predloženého materiálu
- hodnotenie plnenia programov obce – obec zostavuje rozpočet bez programovej štruktúry
Záverečný účet obce Čerín obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti
Výsledok hospodárenia obce Čerín za rok 2021 vo finančnom vyjadrení
Obec Čerín v roku 2021 hospodárila v nadväznosti na schválený rozpočet na rok 2021, ktorý
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č. 32/2020
V priebehu rozpočtového roka obec sledovala vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu, aby
zabezpečila jeho vyrovnanosť ku koncu rozpočtového roka. Preto bolo potrebné v sledovanom
období vykonať nevyhnutné zmeny rozpočtu, a to:
Uznesením č. 31/2021 zo dňa 27.08.2021 - rozpočtové opatrenie č. 1-2/2021
Uznesením č. 41/2021 zo dňa 13.12.2021 – rozpočtové opatrenia č. 3-4/2021
Na základe uvedených Uznesení bol vykonaný presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy ani celkové výdavky v zmysle § 14
ods. 2 písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
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Hospodárenie obce
Hospodársky rok
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Prebytok

2020

2021

410 311,39
405 127,90
5 183,49

330 510,17
330 509,30
0,87

z toho
1. Bežný rozpočet
Hospodársky rok
Celkové bežné príjmy
Celkové bežné výdavky
Prebytok / schodok

2020

2021

297 090,28
283 473,31
13 616,97

324 704,26
318 824,38
5 879,88

A) Bežné príjmy
a) daňové príjmy (ekonomická klasifikácia 110-130)
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b) nedaňové príjmy (ekonomická klasifikácia 212-221)

c) iné nedaňové príjmy (ekonomická klasifikácia 222-292
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d) prijaté granty a transfery (ekonomická klasifikácia 300

B) Bežné výdavky

2. Kapitálový rozpočet

Hospodársky rok
Celkové kapitálové príjmy
Celkové kapitálové výdavky
Prebytok / schodok

2020

2021

102 620,23
16 299,27
86 320,96

539,00
11 684,92
-11 145,92
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A) Kapitálové príjmy

B) Kapitálové výdavky

3. Rozpočet finančných operácií
Hospodársky rok
Celkové príjmy finančných operácií
Celkové výdavky finančných operácií
Prebytok / schodok

2020

2021

10 600,88
105 355,32
-94 754,44

5 266,91
0,00
5 266,91
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A) Príjmy FO

B) Výdavky FO
Neboli realizované

4. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu
Hospodársky rok
Prebytok bežného rozpočtu
Schodok kapitálového rozpočtu
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR
Prebytok/Schodok

2020
13 616,97
86 320,96
99 937,93

2021
5 879,88
-11 145,92
-1 740,30
-7 006,34

5. Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia pre tvorbu RF
Hospodársky rok
Prebytok bežného rozpočtu
Prebytok kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku MF SR - kotolňa
Vylúčenie z prebytku – nevyčerpané
dotácie zo ŠR

2020
13 616,97
86 320,96
-102 367,23
- 2 066,91

2021
5 879,88
-11 145,92
1 740,30
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Nevzniká povinnosť povinného prídelu do RF

- 7 006,34

5. Záver
V súlade s § 16, odsek 10 Zákona odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť Návrh
záverečného účtu obce Čerín za rok 2021 s nasledovným výrokom:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce Čerín bez výhrad

Dňa 14.06.2022

Ing Miroslav Hýbl
Hlavný kontrolór
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