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Hlavná kontrolórka Obce Sklené 
           

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok  2020 
 

   V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce 
Sklené za rok 2020. Odborné stanovisko (ďalej len “stanovisko“) som spracovala na základe 

zverejneného návrhu záverečného účtu Obce Sklené za rok 2020. 
 

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  
 
Návrh záverečného účtu Obce Sklené za rok 2020 je predložený na rokovanie obecného 
zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka 

2020.   
 
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:  
 Návrh záverečného účtu obce Sklené za rok 2020 (ďalej len „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 zo strany obce:  
 Návrh záverečného účtu 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. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, odsek 9 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce: 
Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a dalo si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým 

je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).  
 
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu: 
 Predložený návrh záverečného účtu obsahuje 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 príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta 
e) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa 

jednotlivých príjemcov 
 
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného účtu neobsahuje, 

pretože obec v roku 2020 nevykonávala podnikateľskú činnosť. Rovnako v roku 2020 
neposkytla tretím osobám nijaké záruky.  
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2. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 
 

Finančné hospodárenie obce Sklené sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 

uznesením obecného zastupiteľstva číslo 89b/2019  prijatého na zasadnutí OZ  dňa 

11.12.2020. 
 

2.1. ANALÝZA VYKONANÝCH ZMIEN ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2020 
 

 
Rozpočet na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový  
 
Celkové rozpočtované príjmy 483 655 € 
Celkové rozpočtované výdavky 480 355 € 
Rozpočtovaný prebytok/schodok      3 300 € 
 

Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný celkovo šesťkrát (šesť rozpočtových opatrení). 
Posledná rozpočtová zmena bola schválená starostkou obce (v rámci kompetencie starostky 

obce na základe uznesenia č. 36b/2015 zo dňa 15.7.2015).  
  
Konštatujem, že obec pri hospodárení s verejnými zdrojmi v roku 2020 dodržiavala  § 12 ods. 
3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý hovorí, že 

obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade 

potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo 

zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu 

rozpočtového roka. 
 
 
 

2.2. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2020 
 
Zmena stavu finančných prostriedkov obce za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 

 
   Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2020 v banke a v pokladni 169 277,60 
Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2020 v banke a v pokladni 283 845,91 

Úbytok finančných prostriedkov obce (medziročný)  -114 568,31 
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Záver 1:  
V roku 2020 došlo v obci Sklené k medziročnému poklesu stavu finančných prostriedkov 

obce (stav finančných prostriedkov od 1.1.2020 do 31.12.2020).  
 
Dôvody poklesu:  

1) obec použila pri úhrade výdavkov prostriedky rezervného fondu „tj. svoje úspory vo 
výške 119 445,84 € (v roku 2020 boli hradené z rezervného fondu aj bežné výdavky. 

Obec využila túto zákonnú možnosť a vyčlenila prostriedky z rezervného fondu na 
opravu miestnych komunikácií (Obec a vyšší územný celok môže v zmysle § 36 ods. 
2 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  počas 

obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva 

použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy 

a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie 

osobitného predpisu 
2) obec použila účelové prostriedky, ktoré boli vybraté z prebytku za rok 2019 

a zaradené do rozpočtu za rok 2020 vo výške 9 531,32 € (suma zahŕňa prostriedky 

základnej školy bez právnej subjektivity ako aj prostriedky obce) 
 

 
 
 
Výpočet hotovostného prebytku obce za rok 2020: 
 
Úbytok finančných prostriedkov za obdobie roka 2020 -114 568,31 € 
Výdavky uhradené z rezervného fondu (tieto prostriedky v roku 2020 
neprišli na účty obce, sú to "úspory" obce, z ktorých boli kapitálové 
a bežné výdavky (opravy ciest ) hradené 

119 445,84 € 

Stav depozitného účtu ZŠ k 1.1.2020 - prostriedky boli k 31.12.2019 
prevedené na depozitný účet (čerpanie 2019) ale na účty 
zamestnancov boli poukázané v januári 2020 (decembrové výplaty) 

                                 8728,47 
€  

účelové prostriedky obce vybraté z prebytku  2019 a zapojené do 
rozpočtu 2020 – zapojenie nevyčerpaných dotácií za rok 2019                                8 838,80 €  
účelové prostriedky ZŠ vybraté z prebytku  2019 a zapojené do 
rozpočtu 2020 (prostriedky školskej jedálne) 

                                    692,52 
€  

Sociálny fond – obec – prírastok za rok 2020 (tvorba zúčtovaná ako 

výdavok, vedené na bankovom účte obce, prostriedky neodišli – toto 
nie je úbytok peňazí) 980,08 € 
Sociálny fond –  ZŠ – prírastok za rok 2020 (tvorba zúčtovaná ako 

výdavok, ale prostriedky z bankového účtu neodišli, vedený na 
osobitnom účte –nepatrí do hotovostného prebytku) - 546,92 € 
Prepočítaný hotovostný prebytok za rok 2020 23 570,48 € 
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Úprava prepočítaného hotovostného prebytku v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2003 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Ide 
o prostriedky, ktoré boli k 31.12.2020 na bankových účtoch obce a sú súčasťou 

hotovostného prebytku obce. Nakoľko sú tieto prostriedky „účelovo určené“ nemožno ich 
presunúť do rezervného fondu obce „tj. odložiť ich ako úspory obce“.  
 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumy finančných prostriedkov, ktoré je potrebné vybrať z 
hotovostného prebytku za rok 2020 v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy 

Suma, ktorá bude vybraná z hotovostného prebytku za rok 2019 v zmysle § 16 ods. 6 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 
 

Zostatok FP na účte školskej jedálne k 31.12.2020                                     259,61 €  

Nevyčerpané dotácie, ktoré boli k 31.12.2020 na bankovom účte 

obce                                  3 354,23 €  
Návrh HK – z dôvodu dodržania zásady opatrnosti navrhujem 
vybrať z prebytku aj prírastok sociálneho fondu na účte obce za 

rok 2020 980 ,08 

Spolu 4593,92 €  

     
     
Hotovostný prebytok obce za rok 2020, ktorý bude prevedený 
do rezervného fondu                                  18 976,56 €  

 
 
 
Záver 3 
 

Prepočítaný hotovostný prebytok obce za rok 2020  
 

                    23 570,48 
€ 

Spolu suma, ktorá bude vybratá z prebytku v zmysle § 16 ods. 6 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

4 593,92 € 

Tvorba rezervného fondu za rok 2020 
 

18 976,56 € 
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Inventarizácia finančných prostriedkov obce sklené k 31.12.2020 
 

Inventarizácia FP obce k 31.12.2020 
Popis Suma  Poznámka 
Rezervný fond k 31.12.2020 79 249,10 €   
Depozit ZŠ k 31.12.2020 0,00 €   
Sociálny fond ZŠ k 31.12.2020 3 300,47 €   
Sociálny fond obce k 
31.12.2020 980,08 €   
BÚ školskej jedálne 259,61 €   

hotovostný prebytok 2020 
znížný o stav depozitného účtu 

ZŠ k 31.12.2020 + BU Školskej 
jedálne 23 310,87 €   

Spolu identifikované 
prostriedky obce k 31.12.2019 107 100,13 €   

Stav na bankových účtoch a v 

pokladni k 31.12.2020 169 277,60 €   

Neidentifikovaná suma 2020 62 177,47 € Časť tejto sumy môže byť odvedená do RF  

Neidentifikovaná suma 2019 113 712,47 € 

V záverečnom účte za rok 2019 bola vykázaná suma 

neidentifikovaných prostriedkov vo výške113712,47 
€, z toho 50 000 € bolo presunutých do rezervného 

fondu obce (113712,47-50000 = 63 712,47 €) 

Neidentifikovaná suma 2018 213 264,01 € 

V záverečnom účte za rok 2018 bola vykázaná suma 
neidentifikovaných prostriedkov vo výške 213 

264,01 €, z toho 100 000 € bolo presunutých do 

rezervného fondu obce (213 264,01-100 000 = 113 
264,01) 

 
 
 
Záver 4 
V rámci prerokovania záverečného účtu za rok 2018 bola vykonaná inventarizácia 
finančných prostriedkov k 31.12.2018 Porovnaním identifikovanej sumy FP k 31.12.2018 
a skutočného stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2018 
bol vyčíslený rozdiel 213 264,01 € (= suma prebytkov minulých rokov).  
Pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2018 bola z tejto sumy vyčlenená suma 100 000 €, 

ktorá bola presunutá do rezervného fondu obce.  
 
K 31.12.2019 bola rovnako vykonaná inventarizácia finančných prostriedkov obce 

k 31.12.2019 (vyčíslená suma neidentifikovaných prostriedkov = prebytky minulých rokov  
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= 113 712,47 €).  
Pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2019 bola z tejto sumy vyčlenená suma 50 000 €, 

ktorá bola presunutá do rezervného fondu obce.  
 
K 31.12.2020 bola vykonaná inventarizácia finančných prostriedkov, neidentifikovaná suma 

k 31.12.2020 bola vyčíslená vo výške 61 177,67 €.  
Z uvedeného vyplýva, že na bankovom účte obce zostáva ešte suma prebytkov minulých 
rokov, ktorú je potrebné previesť do rezervného fondu, aby mohla byť zaradená do rozpočtu 

obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch .  
 
Odporúčam pri výpočte prebytku za rozpočtový rok prehodnotiť zohľadňovanie sociálneho 

fondu obce, nakoľko sociálny fond nie je vedený na osobitnom bankovom účte ako je 

sociálny fond základnej školy.  
Tvorba sociálneho fondu je zúčtovaná ako bežný výdavok, pokiaľ však obec reálne sociálny 

fond nerozpustí (tj. nevyplatí zamestnancom príspevky zo sociálneho fondu) peniaze 
zostávajú na účte obce. Nemôžu byť však súčasťou prebytku a nemôžeme ich odviesť do 

rezervného fondu. Preto navrhujem, aby prírastok sociálneho fondu k 31.12. bol vždy 

vylučovaný z hotovostného prebytku obce.  
Výška identifikovanej sumy prebytkov minulých období sa znižuje je potrebné spresňovať 

výpočet prebytku obce.  
  
 
 

3. Bilancia aktív a pasív 
 

Bilancia aktív a pasív je podľa údajov záverečného účtu vyrovnaná.  
 

4. Stav a vývoj dlhu 
Obec nespláca nijaké úvery, ani v roku 2020 neprijala nový úver. 

 
 
 
 
Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 je spracovaný prehľadne, v adekvátnom rozsahu, v súlade 
s platnou legislatívou a poskytuje ucelený reálny a podrobný obraz o finančnom hospodárení obce 

v roku 2020.  
 
 

 
 

                                                                                                                                          Ing. Miroslava Škorňová 
Sklené 20.6.2021                                                                            hlavná kontrolórka 


	Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný celkovo šesťkrát (šesť rozpočtových opatrení). Posledná rozpočtová zmena bola schválená starostkou obce (v rámci kompetencie starostky obce na základe uznesenia č. 36b/2015 zo dňa 15.7.2015).

