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S T A N O V I S K O 

 

hlavného kontrolóra obce Remetské Hámre k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

 

 
Hlavný kontrolór obce Remetské Hámre predkladá obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko 

k návrhu záverečného účtu obce  za rok 2021 v zmysle ustanovenia §18f, ods.1 písm. c) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o obecnom 

zriadení). 

 
Návrh záverečného účtu obce bol  zostavený podľa ustanovení zákona 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). Obsahuje najmä údaje podľa 

§16 ods.5 citovaného zákona: 

 

a/  údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

b/ bilanciu aktív a pasív k 31.12.2021, 

c/ prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021, 

d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jej pôsobnosti, 

e/ prehľad o poskytnutých dotáciách podľa§7 ods.4 a § 8 ods.5 v členení podľa jednotlivých 

príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom, 

f/údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

g/ usporiadanie finančných vzťahov voči zriadeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, 

štátnym fondom, rozpočtom obcí a VUC, 

h/hodnotenie plnenia programov obce.  

 

V zmysle §16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách je obec povinná dať overiť účtovnú 

závierku za rok 2021 audítorom .V čase prípravy tohto stanoviska audit za rok 2021 nebol 

ukončený a  audítorská správa nebola spracovaná a vydaná. 
 

Rozpočet obce za rok 2021  

 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Obec zostavila  rozpočet 

v súlade s §10 ods.7 zákona o rozpočtových pravidlách ako vyrovnaný s celkovými príjmami   

a výdavkami v objeme 250.512,-€. Rozpočet obce bol  schválený obecným zastupiteľstvom dňa 

15.12.2020  uznesením číslo 22/2020.  

 

 

Zmeny rozpočtu za rok 2021 

  

  

Obecné zastupiteľstvo ako príslušný orgán obce podľa §14 zákona o rozpočtových pravidlách 

schválilo v priebehu rozpočtového roka štyri rozpočtové opatrenia ,ktorými sa menil rozpočet 

obce. Prvé rozpočtové opatrenie dňa 25.2.2021 uznesením č.2/2021, druhé dňa 24.6.2021 

uznesením č.16/2021, tretie dňa 16.9.2021 uznesením č.19a/2021 a štvrté dňa 25.11.2021 

uznesením č.21/2021.  

Rozpočet obce Remetské Hámre k 31.12.2021 po schválených zmenách úprav rozpočtu bol 

nasledovný : 
 



 2 

Príjmy rozpočtu celkom : 336.215,- € ,z toho bežné príjmy : 289.835,-€ 

Výdavky rozpočtu celkom : 334.775,- € , z toho bežné výdavky :279.495,-€ 

 

Analýza plnenia rozpočtových príjmov za rok 2021 

Skutočný celkový príjem rozpočtu dosiahol 330.936,97€ ,čo predstavuje 98,43% plnenie 

plánovaných rozpočtovaných príjmov. Celkové príjmy rozpočtu sa skladajú z bežných príjmov, 

kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií. 

 

A/ Bežné príjmy rozpočtu:  

Skutočné bežné príjmy rozpočtu dosiahli 284.557.95€ ,čo predstavuje 98,18 % plnenie 

plánovaných bežných príjmov. 

 

1.Kapitola - Daňové príjmy: 

Celkové daňové príjmy dosiahli 215.165,77€ ,čo je oproti roku 2020 nárast o 7.669,-€.Tento 

medziročný nárast daňových príjmov pozostáva z takmer troch štvrtín z nárastu transferu výnosu 

dane z príjmov poukázanej samospráve , ktorej príjem dosiahol v roku 2021  185.650,91€. Tento 

druh príjmu je hlavným zdrojom príjmov bežného rozpočtu s podielom 65,24%. 

Nasleduje miestna daň z nehnuteľnosti vo výške 20.507,56€ s podielom 7,21% na bežných 

príjmoch rozpočtu. Zvyšok daňových príjmov napĺňa daň za psa vo výške 214,-€ ,daň za 

ubytovanie vo výške 62,40 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 8.730,74€.  

 

2. Kapitola - Nedaňové príjmy: 

Celkové nedaňové príjmy dosiahli 36.254.88€ s podielom15,74% na bežných príjmoch rozpočtu. 

Z toho príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku obce dosiahli 30.991,16-€.  

Administratívne a iné poplatky dosiahli 5.263,72 € ,čo je porovnateľné s predchádzajúcim 

rokom.  

 

3. Kapitola - Iné nedaňové príjmy: 

Kapitola iných nedaňových príjmov bola rozpočtovaná vo výške 6.080.- € a bola naplnená na 

75,03%. Medzi tieto príjmy boli rozpočtované aj príjmy z dobropisov a z vratiek. 

 

4. Prijaté granty a transfery: 

Táto kapitola bola rozpočtovaná po úpravách vo výške 28.633,-€.Skutočná výška transferov 

dosiahla 28.575,34€. Najväčšiu položku predstavuje transfer z MF SR vo výške 13.875,-€ na 

refundáciu nákladov COVID-19. Prijaté transfery a granty boli použité v súlade s ich účelom na 

ktorý boli určené. 

 

B/ Kapitálové príjmy rozpočtu : 

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované a nebol realizovaný žiadny kapitálový príjem. 

 

C/ Príjmové finančné operácie rozpočtu : 

Plánované príjmové finančné operácie rozpočtu dosiahli 46.380,- € a boli naplnené na 100%. 

 

Analýza čerpania rozpočtových výdavkov za rok 2021 

Skutočné výdavky rozpočtu dosiahli 329.867,22€ ,čo predstavuje 98,53% plnenie rozpočtovaných 

výdavkov obce. Celkové výdavky rozpočtu zahrňujú bežné výdavky ,kapitálové výdavky 

a výdavkové finančné operácie. 

A/ Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu : 

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu obce sa vyvíjalo v súlade s plánom a je prehľadne 

špecifikované podľa ekonomickej klasifikácie čerpania rozpočtu obce za rok 2021. Plánované 

bežné výdavky obce dosiahli sumu 279.495,-€ a boli vyčerpané na 98,28% .Oproti roku 2020 

došlo k miernemu poklesu skutočných bežných výdavkov rozpočtu o 4.512,-€. 
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B/ Kapitálové výdavky: 

Obec pôvodne rozpočtovala prostriedky kapitálových výdavkov vo výške 7.000,-€ .Prijatými 

zmenami rozpočtu sa kapitálové výdavky navýšili na sumu 52.480,-€ a reálne boli čerpané na 

99,97%. Boli použité na obstaranie pozemku od spoločnosti MELTALL ,s.r.o ,prípravu 

projektovej dokumentácie pre Vilu(budova bývalého zdravotného strediska) a opravu 

a rekonštrukciu fasády a vonkajšieho schodiska Obecného úradu. 

 

C/ Výdavkové finančné operácie : 

Rozpočtované výdavkové finančné operácie dosiahli po rozpočtových zmenách výšku 2.800,-€ 

a boli vyčerpané v sume 2.726,69€ na splátky dlhu bankového úveru. 

 

Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 : 

 

                           

Prehľad rozpočtového hospodárenia              v € 

Príjmy bežné 284.557,95 

Bežné výdavky 274.674,55 

BEŽNÝ ROZPOČET - prebytok +9.883,40 

  
Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výd.  52.465,98 

Kapitálový ROZPOČET - schodok        -52.465,98 

  
Fin.operácie PRÍJ. 46.379.02 

Fin.operácie VÝD.  2.726,69         

Finančné operácie - Prebytok 43.652,33 

Rozpočtové hospodárenie obce         +1.069,75 

 

Vylúčenie z prebytku      396,50 

Výsledok hospodárenia obce            +673,25 

 
Schodok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa ustanovenia 

§10 ods.3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách a upravený v zmysle §16 ods.6  

o nevyčerpané účelovo viazané prostriedky ŠR sa v zmysle §15 ods.1 písm. c) zákona 

o rozpočtových pravidlách navrhuje vysporiadať prebytkom finančných operácií . Zostatok 

prebytku finančných operácií sa  navrhuje v súlade s rozpočtovými pravidlami použiť na tvorbu 

rezervného fondu. 

 

Finančné fondy obce : 

a/Tvorba rezervného fondu : 
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Obec vytvára rezervný fond v zmysle §15 zákona o rozpočtových pravidlách . O použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Použitie rezervného fondu chválilo obecné 

zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.11.2021 ,uznesenie č. 21/2021 vo výške 1577,67€. 

Konečný zostatok rezervného fondu obce k 31.12.2021    je 32.889,36 €. 

b/Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. NR SR o sociálnom fonde. Tvorbu 

a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Konečný stav sociálneho fondu k 31.12.2021 je 1.242,71 €. 

 

Bilancia aktív a pasív : 
Celkový majetok obce podľa účtovnej závierky činil k 31.12.2021  622.627,60 €. Majetok obce sa 

medziročne  zvýšil o 15.767,63€. Celkový majetok obce je krytý vo výške 453.338,74-€ vlastným 

imaním obce, čo predstavuje 72,81 %.  
 

Úverová a záručná zaťaženosť obce : 
Obec čerpala v roku 2021 bankový úver poskytnutý VÚB a.s. vo výške 20.000,-€ so splatnosťou 

5 rokov v súlade s §17 ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách na úhradu kapitálových 

výdavkov. K 31.12.2021 je zostatok úveru 17.280,-€. Úverová zaťaženosť obce vypočítaná podľa 

§17 ods.6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách dosiahla 6,07%. 

Suma ročných splátok úveru vypočítaná podľa §17 ods.6 písm. b) zákona o rozpočtových 

pravidlách dosiahla 1,13 %.Obec splnila obidve zákonné podmienky pre prijatie návratných 

zdrojov financovania. 

  

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií a o nákladoch a výnosoch 

podnikateľskej činnosti: 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií a nemá podnikateľskú činnosť. 

 

Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.: 
Obec v roku 2021 poskytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel 

v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2019 o dotáciách spolu vo výške 1.450,-€.  

 

 Finančné usporiadanie vzťahov:   

Obec Remetské Hámre má finančné neusporiadané prostriedky voči štátnemu rozpočtu vo 

výške 396,50€ ,ktoré sa presúva do nasledujúceho rozpočtového obdobia. 
Všetky ostatné vzťahy a pohľadávky či záväzky voči  štátnym fondom ,rozpočtom iných obcí 

a VÚC má usporiadané. 

 

Hodnotenie plnenia programov obce: 

Obec v roku 2021 nemala schválené programové rozpočtové hospodárenie. 

 

Záver: 

Obec Remetské Hámre v rozpočtovom roku 2021 hospodárila v súlade so schváleným 

rozpočtom. Návrh záverečného účtu obce obsahuje všetky potrebné údaje v súlade s §16 ods.5 

zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe zistených 

skutočností z podkladov k ročnej  závierke  odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh 

záverečného účtu obce Remetské Hámre za rok 2021 s výrokom „ schvaľuje bez výhrad“. 

 

 

Návrh uznesenia : Obecné zastupiteľstvo Obce Remetské Hámre berie na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021. 
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                                                                                 .................................... 
                                                                                                Ing.Pavol Leiner 

                                                                                              hlavný kontrolór obce 

    
v Remetských Hámroch 17.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


