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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 2021. 

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 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. Záverečný účet sa môže schváliť bez výhrad alebo s výhradami. Ak by 

obecné zastupiteľstvo záverečný účet schválilo s výhradami, tak obecné zastupiteľstvo by bolo povinné 

prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. Návrh záverečného účtu je obec povinná prerokovať 

najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

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 2021 je zverejnený  

na internetovej stránke už dva mesiace. Ktokoľvek má možnosť si to pozrieť. 

Záverečný účet obce sa zostavuje na podklade účtovných dokladov, účtovnej závierky. Podľa 

§9 ods. 4) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítorka. Audítorka Ing. Veronika Kutková (číslo 

licencie 0142) vypracovala správu z auditu účtovnej závierky. Táto správa je zverejnená na internete 

v Registri účtovných závierok. Pripájam adresu kde sa to dá nájsť: https://www.registeruz.sk/cruz-

public/domain/financialreport/attachment/9182898                                                                               

Ak by audítorka pri overovaní zistila porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o rozpočtových 

pravidlách, bola by povinná tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií: ministerstvo 

financií alebo ním poverený Úrad vládneho auditu je oprávnený takéto skutočnosti preveriť. Podľa 

názoru audítorky, priložená účtovná závierka (zverejnená tiež v registri účtovných závierok) poskytuje 

pravdivý a verený obraz finančnej situácie Obce Vydrník k 31. decembru 2021 a výsledku hospodárenia 

za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zodpovednosťou 

audítora je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné 

nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru atď. 

V závere auditu je konštatovanie ohľadom overenia dodržiavania povinností obce podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách – „Obec Vydrník konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách“. Správa audítorky je z dňa 7.4.2022. 

Záverečný účet obce Vydrník za rok 2021 obsahuje všetky predpísané náležitosti. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021 zo dňa 4.12.2020 uznesením 

č. 186/2020. V priebehu roka bol rozpočet menený uzneseniami obecného zastupiteľstva 2x. 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/attachment/9182898
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/attachment/9182898


Podľa súvahy za rok 2021 obec Vydrník mala čistý majetok k 31.12.2021 v hodnote 

5 070 020,85€. Rok predtým to bolo v hodnote 5 099 155,05€. Celková hrubá hodnota majetku sa 

zvýšila, ale sú zároveň aj vyššie odpisy. Preto po odpočítaní odpisov sa uvádza nižšia hodnota majetku 

oproti minulému roku.  

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

za obec a zvlášť ZŠ s MŠ Vydrník sú v záverečnom účte podrobné rozpísané. Celkové skutočné príjmy 

obce boli vo výške 1 290 849,76€. Plnenie je na 99%. Výdavky boli vo výške 1 280 229,00€.   

Významnou mimoriadnou položkou rozpočtu obce boli náklady v súvislosti s pandémiou 

COVID-19, na ktoré obec dostala transfer vo výške 36 975,00€. V kapitálovom rozpočte obce je 

najvyššia suma na dokončenie budovy č. 68. Pri kapitálových výdavkoch bol pôvodný rozpočet 

schválený vo výške 175 686€. Skutočné čerpanie bolo nakoniec vo výške 120 576,24€. Čiže skutočné 

čerpanie bolo nižšie oproti pôvodne plánovaným nákladom na kapitálové investície. Nerealizovalo sa 

obecné námestie a cestné komunikácie. Bežný rozpočet bol navýšený oproti pôvodnému predpokladu. 

Došlo k navýšeniu napríklad o náklady v súvislosti s Covidom (22 090,78€), MOPS (viac o 13 813€), 

náklady boli aj na terénnu sociálnu prácu čo v pôvodnom rozpočte nebolo. Čiže bežné výdavky obce sú 

oproti prvotne schváleným vyššie o 103 177,09€. Na druhej strane boli aj vyššie príjmy z dotácii 

na niektoré položky.  

ZŠ - výdavky rozpočtovej organizácie sú delené na výdavky základnej školy - boli za minulý rok 

vo výške 452 514,8€. Výdavky materskej školy boli vo výške 160 106,60€m na školský klub išlo 

17 517,81€. 

 Ušetrené peniaze z prebytku hospodárenia obce navrhujú predkladatelia preniesť 

do rezervného fondu a to vo výške 31 224,44€.  

 

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa súvahy je na položke bankové úvery 

a výpomoci k 31.12.2021 suma 60 410,41€;  pred rokom to bola suma 85 418,41€. Rok 2019 to bolo 

84 051,41€ a k 31.12.2018 to bolo vo výške 109 059,41€. Čiže vidieť, že za posledný rok sa znížila 

zadlženosť obce o sumu 25 008€. Obec spĺňa limity pre používanie návratných zdrojov financovania 

a zadlženie obce je v prijateľnej výške. Presný výpočet v % je uvedený v predloženom návrhu 

záverečného účtu. 

 

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 2021 s výrokom: 

 

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 

Vo Vydrníku  4. 5. 2021                   

                                                                                  Ing. Vladimír Matfiak 


