
OBEC SKLENÉ 

HLAVNÁ KONTROLÓRKA 

 

  

Správaz priebežného sledovania likvidity obce 

 z dôvodu poklesu výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2021 a kontrola vybraných 

finančných operácií  v roku 2021 

 

1) Meno a priezvisko hlavnej kontrolórky: Ing. Miroslava Škorňová 
2) Prizvané osoby:  ku kontrole neboli prizvané ďalšie osoby 
3) Označenie kontrolovaného subjektu:Obec Sklené, Sklené 97, Sklené 97, 038 47  Sklené 
4) Kontrolované obdobie: rok 2021 

5) Cieľ kontroly:  

 

Cieľ kontroly 

- prepočet finančnej situácie obce k 30.6.2021 

- kontrola vybraných finančných operáciách za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 

Východiská kontroly a výsledok kontroly:  

 

 
Stav na bankových účtoch a v pokladni k 30.6.2021 

  

22105 Bežný účet obec 81 194,24 

22106 Prima banka - termínovaný 36 198,30 

22107 Prima banka - termínovaný 2 28 866,59 

22109 Prima banka - termínovaný 3 21 577,74 

221001 Základná škola - bežný účet 549,32 

221004 Obec Termínovaný 18 015,44 

221012 ZŠ sociálny fond 3 604,24 

22108 Školská jedáleň 2 260,20 

211 Pokladňa 1 195,09 

  
Stav finančných prostriedkov obce v banke a v pokladni k 30.6.2021 
  

193 461,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

Výpočet priebežného hotovostného prebytku k 30.6.2021 

Kód zdroja 
Celkový príjem 
za obdobie za 

1-6/2021 

Celkový výdaj za 
obdobie za 1-

6/2021 

Priebežný 
zostatok 

k 30.6.2021 
podľa 

jednotlivých 
kódov zdroja 

111 – prenesené kompetencie  49514,40 38714,34 10800,06 

131K – dotácia ÚPSVaR 3354,23 3354,23 0,00 

41 – vlastné príjmy obce  151366,63 140139,59 11227,04 

72F– strava 7102,01 4874,60 2227,41 

72G vlastné príjmy školských zariadení 525,12 0 525,12 

72J 0,89 0 0,89 

46 – rezervný fond 10 320,00 6957,85 3362,15 

  

  
222 183,28 

 

  
194 040,61 

 

28142,67 

 

 

Stav rezervného fondu k 31.12.2020 – ešte k 30.6.2021 nedoplnený podľa 
záverečného účtu za rok 2020 79 249,10 

Sociálny fond – základná škola k 30.6.2021 3 604,24 

Sociálny fond obce k 30.6.2021 102,10 

Tvorba rezervného fondu podľa záverečného účtu za rok 2020 19 956,64 

Tvorba rezervného fondu z prebytkov minulých rokov podľa Záverečného účtu 
za rok 2020 30 000,00 

Priebežný prepočítaný hotovostný prebytok k 30.6.2021 (celkový, vrátane 
školských zariadení) 28 142,67 

 Priebežná inventarizácia finančných prostriedkov obce vrátane školských 
zariadení k 30.6.2021 161 054,75 

Skutočný stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni 
k 30.6.2021 193 461,16 

 Rozdiel (193 461,16 € – 161 054,75 € = 32 406,41 €) = prebytky minulých rokov 
ešte neprevedené do rezervného fondu -32 406,41 

 

K 30.6.2021:  

Stav vlastných finančných prostriedkov k 30.6.2021 predstavoval sumu 11 227,04 €, na 

mzdy mesačne obec (vrátane MŠ, ŠKD, ŠJ) potrebuje cca 9 600 €. Priebežný zostatok 

pokrýva výdavky na mzdy, ktoré mali byť vyplatené v mesiaci júl.  

 

 

Stav finančných prostriedkov k 30.6.2021 určených na financovanie prenesených 

kompetencií (základná škola, matrika, evidencia obyvateľstva.....) = 10 800,06 €.  

 



Prehľad financovania základnej školy (priemer za 2. štvrťrok):  

 

Mzdy v ZŠ 5052,75 € / mesačne 

Z toho:  

- Z rezervného fondu 2319,28 €/mesačne 

- Z vlastných zdrojov (podielové dane) = 106,65 € / mesačne 

 

 

Réžia základnej školy 848,61 € / mesačne 

Z toho:  

- Z vlastných zdrojov (podielové dane) = 437,68 € / mesačne 

 

 

Záver:  

Kontrolou nedostatky zistené neboli. Obec v roku 2021 má možnosť využiť rezervný fond na 

úhradu bežných výdavkov. Umožňuje jej to ustanovenie § 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 – tj. Obec a vyšší územný celok môže 

počas obdobia pandémie až do 31.12.2021 použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky 

rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie podľa osobitného predpisu.  

 

Rezervný fond je použitý výhradne na úhradu miezd pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školských zariadení.  

 

V rámci kontroly boli skontrolované vybrané finančné operácie a to:  

a) Interné doklady –cezinterné doklady sú zúčtované predpisy miezd, odpisy, 

rozpustenie prijatých dotácií do výnosov, príjmy za hrobové miesta – časové 

rozlíšenie  a rozpustenie príjmov do výnosov, stravné lístky (poníženie položky 

o príspevok zamestnanca na stravu), zaradenie prostriedkov do rezervného fondu. 

V rámci kontroly vybraných finančných operácií nedostatky zistené neboli.  

b) Pokladničné doklady a faktúry –kontrolou vybraných finančných operácií neboli 

zistené nedostatky, pri obstaraní tovarov a služieb bola dodržaná hospodárnosť, 

efektívnosť a účinnosť použitia verejných zdrojov.  

           

 

10.9.2021 

         Ing. Miroslava Škorňová 

Sklené              hlavná kontrolórka 

 

 

       


