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

predpisov predkladám stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Vydrník za rok 2020. Návrh 

Záverečného účtu obce Vydrník bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 o financovaní 

základných škôl a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vydrník schválených 

uznesením č. 8/2008 dňa 22.12.2008. Podľa §16  ods. 1) zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy je obec povinná po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení 

súhrnne spracovať do záverečného účtu obce. V §16 ods. 5) zákona o rozpočtových pravidlách je 

uvedené čo má obsahovať záverečný účet obce – a to najmä údaje o plnení rozpočtu v súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad 

o poskytnutých dotáciách atď. O použití prebytku rozpočtu obec rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

pri prerokúvaní záverečného účtu obce.  

Podľa §9 ods. 2) zákona o obecnom zriadení – záverečný účet obce musí byť zverejnený 

spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. Za rok 2020 bol zverejnený  

na úradnej tabuli dňa 17.2.2021. Je možnosť si to pozrieť na internetovej stránke obce. Pripájam 

adresu, kde to je zverejnené http://vydrnik.sk/zaverecny-ucet-obce-za-rok-2020-návrh/ 

Podľa §9 ods. 4) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítorka. Audítorka Ing. Veronika 

Kutková (číslo licencie 0142) na správe o overení účtovnej závierky za rok 2020 pracuje. Do konania 

najbližšieho obecného zastupiteľstva by mala byť správa hotová. 

 Obec zverejňuje svoje účtovné závierky, správy audítorov a výročné správy aj na internetovej 

stránke Ministerstva financií v Registri účtovných závierok. Za rok 2020 to v súčasnosti ešte nie je 

zverejnené. Ale pripájam internetovú adresu, ak by si tieto účtovné správy - staršie roky. Po doplnení 

v priebehu roka tam budú materiály aj za rok 2020 vrátane správy audítorky - niekto chcel pozrieť. 

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/533 

Na stránke Registra účtových závierok je možné vyhľadať Obec Vydrník a tam sú uložené 

Individuálne účtovné závierky, Konsolidované účtovné závierky a Výročné správy. Konsolidovaná 

účtovná závierka je dokument, v ktorom sú vzájomne vysporiadané, zarátané aj vzťahy s rozpočtovou 

organizáciou obce – Základnou školou s materskou školou Vydrník. Správy audítorky k záverečným 

účtom sú zverejnené na tejto internetovej stránke pri individuálnych závierkach. Závierky sú obce 

povinné zverejňovať v registri za predchádzajúci rok do konca marca a následne v priebehu roka sa 

zverejňujú aj konsolidované závierky a výročné správy. 

Záverečný účet obce Vydrník za rok 2020 obsahuje všetky predpísané náležitosti. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020 zo dňa 12.12.2019 uznesením 

č. 111/2019. V priebehu roka bol rozpočet menený uzneseniami obecného zastupiteľstva 4x. 



Podľa súvahy za rok 2020 obec Vydrník mala čistý majetok k 31.12.2020 v hodnote 

5 099 155,05€. Pre porovnanie s predchádzajúcimi rokmi uvádzam hodnoty čistého majetku a to 

k 31.12.2019 bola hodnota majetku 5 046 990,75€, k 31.12.2018 mala obec majetok v hodnote 

5 022 995,24€. Čiže za posledné roky dochádza k miernemu nárastu hodnoty čistého majetku.  

Príjmy a výdavky v delení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie zvlášť 

za obec a ZŠ s MŠ Vydrník sú v záverečnom účte podrobné rozpísané. Ušetrené peniaze z prebytku 

hospodárenia navrhujú predkladatelia preniesť do rezervného fondu a to vo výške 58 771,94€.  

Celkové skutočné príjmy obce boli vo výške 1 197 429,50€. Výdavky boli vo výške 

1 124 997,24€. Podrobnosti hospodárenia a bilancia aktív a pasív sú uvedené v záverečnom účte.  

Príjmy sa vyvíjali približne v súlade s pôvodne schváleným rozpočtom. Konečné príjmy sú nižšie 

len o 870,50€. Výdavky vrátane školy boli oproti pôvodnému rozpočtu nižšie o 73 302,76€. V tom 

kapitálové výdavky boli nižšie o takmer 50 000€ a aj škola mala nižšie výdavky oproti pôvodnému 

rozpočtu o 48 044,95€. Výsledok hospodárenia je uvedený vo výške 72 432,26€ - je to kladný rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami.  

Dlhodobý finančný majetok obce tvoria akcie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti 

v hodnote  129 540,57€.  

Obec eviduje pohľadávky v celkovej výške 33 688,15€. K týmto pohľadávkam boli vytvorené 

opravné položky vo výške 9 556,20€. Pohľadávky netto boli vo výške 24 131,95€ a v predchádzajúcom 

roku boli netto pohľadávky vo výške 24 838,62€.  

 

Zadlženie obce. 
  Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú presne určené v zákone 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obec dodržiava tieto pravidlá financovania z úverov 

a spĺňa všetky zákonné limity. Posledným schváleným úverom obce bol úver vo výške 

250 000€. Podľa súvahy je na položke bankové úvery a výpomoci k 31.12.202 suma 85 418,41€. Rok 

predtým to bolo 84 051,41€ a k 31.12.2018 to bolo vo výške 109 059,41€. Obec zaplatila za prijatý 

úver vrátane úrokov v minulom roku čiastku vo výške 25 008 €. Na druhej strane došlo pri položke 

Bankové úvery a výpomoci k navýšeniu o sumu 26 375€, čo je návratná finančná výpomoc z MF SR 

ako kompenzácia na výpadku na daniach z príjmov fyzických osôb. 

Záväzky v lehote splatnosti sú voči banke 59 043,41€ a voči dodávateľom 37 723,12€ - faktúry, 

ktoré sa nestihli uhradiť v minulom roku, ale týkajú sa uplynulého obdobia (faktúry za december 2020, 

ktoré došli na úrad až začiatkom januára 2021). 

Ďalšie krátkodobé záväzky sú voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu boli 

vysporiadané v mesiaci január 2021. Jedná sa o výplaty a odvody za mesiac december 2020.  

Záver 

V súlade s ustanovením §16 ods. 10 písmeno a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu vo Vydrníku uzatvoriť návrh 

záverečného účtu obce Vydrník za rok 2020 s výrokom: 

 

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 

Vo Vydrníku  3. 3. 2021                   

                                                                                  Ing. Vladimír Matfiak 


