
STANOVISKO K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021 

 

V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám 

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2021. 

Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu Obce Krakovany je v plnom súlade s požadovanými právnymi normami, 

ktoré jeho zostavenie odborne a právne definujú a podmieňujú‐ predovšetkým so zákonom č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Preukázateľne obsahuje: 

 rozpočet obce Krakovany v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade s 

rozpočtovou klasifikáciou a to vnútorne členený na bežné príjmy, bežné výdavky, 

kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a finančné operácie 

 bilanciu aktív a pasív 

 prehľad o stave a vývoji dlhu 

 údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti 

 poskytnuté záruky podľa jednotlivých príjemcov 

 náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. 

Pri zostavovaní hlavného účtu obce boli plne zohľadnené aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Overenie účtovnej závierky obce a jej rozpočtového hospodárenia audítorom 

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z., § 16 ods. 3, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, overí účtovnú závierku obce 

audítor v dňoch 5.‐ 16. 7. 2022. 

Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce zákonným spôsobom 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 9 ods. 2, bol návrh záverečného účtu 

obce zverejnený dňa 6. 4. 2022 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. 

Hospodárenie a finančné vzťahy obce vo vzťahu k okolitým subjektom 

V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy musí obec finančne 

usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 

osobám a fyzickým osobám ‐ podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho 

rozpočtu, ako i usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných 



obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Možno konštatovať, že všetky tieto vzťahy boli riadne 

vysporiadané a zúčtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

zákonom č. 523/2004 Z.z. a rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

Finančné vzťahy k organizáciám 

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v celkovej výške 26 559,83 Eur, celkovo 11 

subjektom, v zmysle VZN č. 3/2020 o poskytovaní dotácií právnickým osobám, fyzickým osobám – 

podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel. Oproti minulému roku ide o nárast v poskytnutí prostriedkov o 18% (minulý 

rok poskytnuté prostriedky v hodnote 22 403,91 Eur).  Celkovo je to ale na nižšej úrovni ako pred 

niekoľkými rokmi z dôvodu rušenia mnohých akcií kvôli pandémii koronavírusu. 

Plnenie rozpočtu obce 

Porovnanie skutočných príjmov a výdavkov z konca hospodárskych rokov 2018 ‐2021 zohľadňuje 

nasledujúca tabuľka aj s príslušnými indexami rastu (medziročne): 

Celkové príjmy 
skutočné (EUR) 

Rok 2018  Rok 2019  Rok 2020  Rok 2021  Index 
rastu 

Bežné  1 004 996,28  1 122 811,32  1 126 842,55  1 088 024,41  0,97 

Kapitálové  273 177,23  150 000  286 684  480 290  1,68 

Finančné 
operácie 

126 931,91  229 009,44  207 170,96  104 997,94  0,51 

Celkové príjmy  1 405 105,42  1 501 820,76  1 620 697,51  1 673 312,35  1,03 

 

Bežné príjmy sú tvorené: 63,5% predstavujú daňové príjmy (z toho najväčšie položky predstavujú: 75 

% podielové dane, 15% daň z nehnuteľností, 8 % poplatok za komunálny odpad), nedaňové príjmy 

predstavujú 7,6%,  iné nedaňové príjmy 2 % (najmä dobropis EE, plyn) a 27 % predstavujú prijaté 

granty a transfery. 

Kapitálové príjmy tvorili zo 99% príjmy z predaja pozemkov. 

Finančné operácie tvorili  najmä prenos zostatkov nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, prostriedky 

rezervného fondu obce a prijaté finančné zábezpeky. 

 

Celkové výdavky 
skutočné (EUR) 

Rok 2018  Rok 2019  Rok 2020  Rok 2021  Index 
rastu 

Bežné  957 099,83  1 024 239,72  1 071 038,81  1 045 529,76  0,98 

Kapitálové  312 975,14  405 423,14  254 778,71  391 441,61  1,54 

Finančné 
operácie 

0  0  19 704,52  122 135,03  6,20 

Celkové výdavky  1 270 074,97  1 429 662,86  1 345 522,04  1 559 106,40  1,16 

Najväčší podiel na bežných výdavkoch majú mzdy, platy a služobné vyrovnania (42,4%), potom  

tovary a služby (32,8%). 



Najväčší podiel na kapitálových výdavkoch mala realizácia IBV Konopisko (53%). Podrobný rozpis 

v záverečnom účte.  

Finančné operácie zahŕňajú predovšetkým vrátené finančné zábezpeky a splátku úveru. 

Podrobný rozpis v Záverečnom účte. 

 

Výsledok hospodárenia v roku 2021  je prebytok  rozpočtu v sume 115 983,37 EUR    zistený podľa 

ustanovenia  § 10 ods. 3 písm.  a)  a b)  zákona  č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov,  upravený 

o nevyčerpané  prostriedky  podľa  osobitných  predpisov,  prostriedky  školskej  jedálne  a fondu 

prevádzky, údržby a opráv v sume ‐15 359,67 EUR , je navrhnuté použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Zostatok  finančných  operácií  podľa  §  15  ods.  1  písm.  c)  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových 

pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších 

predpisov v sume 18 197,94 EUR, je navrhnuté použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Oprava  rozpočtového  hospodárenia  minulých  rokov  ‐839,09  €  je  navrhnutá  použiť  na  tvorbu 

rezervného fondu. 

Na  základe uvedených  skutočností  je  celkový návrh na  tvorbu  rezervného  fondu  za  rok 

2021 vo výške 133 343,22  EUR.  

Podrobná analýza príjmov a výdavkov v Záverečnom účte. 

 

 

Rozpočet obce Krakovany na rok 2021 

Rozpočet na rok 2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 88/8/2020 dňa 16. 12. 

2020. Jednotlivé zmeny rozpočtu boli schválené v 14 opatreniach: 

- prvá zmena   schválená dňa 17.6.2021 uznesením č.53/4/2021 
- druhá zmena schválená dňa 17.6.2021 uznesením č.54/4/2021 
- tretia zmena  dotačná zobratá  na vedomie OZ dňa 17.6.2021 uznesením č.55/4/2021 
- štvrtá zmena schválená dňa 17.6.2021 uznesením č.56/4/2021 
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením 5/2021 starostu obce dňa 21.6.2021 

na vedomie OZ 16.9.2021 uznesenie 70/5/2021 

- šiesta zmena dotačná na vedomie OZ dňa 16.9.2021 uznesenie 71/5/2021 
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 7/2021 zamestnancom obce 2.8.2021  

na vedomie OZ 16.9.2021 uznesenie č. 72/5/2021 

- ôsma zmena schválená dňa 16.9.2021 uznesením č. 73/5/2021 
- deviata  zmena  vykonaná  rozpočtovým  opatrením  č.  9/2021  zamestnancom  obce  dňa 

22.9.2021 
na vedomie OZ 28.10.2021 uznesením č. 91/6/2021 



- desiata  zmena  schválená RO 10/2021  starostu obce 30.9.2021 na  vedomie OZ 28.10.2021 
uznesením č. 92/6/2021 

- jedenásta zmena schválená 28.10.2021 uznesením č. 93/6/2021  
- dvanásta  zmena  vykonaná  dotačným  rozpočtovým  opatrením  č.  12/2021  zamestnancom 

obce 30.11.2021, na vedomie OZ dňa 16.12.2021 uznesením č. 123/10/2021 
- trinásta zmena schválená dňa 16.12.2021 uznesením č. 124/10/2021 
- štrnásta zmena vykonaná dotačným rozpočtovým opatrením č. 14/2021 zamestnancom obce 

dňa 31.12.2021, na vedomie OZ dňa 3.2.2022 uznesením č. 6/1/2022 
 
 

Bilancia aktív a pasív 

Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 je vo svojich zostatkových hodnotách vyrovnaná  

(3 485 566,41 Eur). Detailný rozpis v záverečnom účte. 

Prehľad o stave a vývoji dlhu 

Obec Krakovany prijala v r. 2019 dlhodobý bankový úver vo výške 75 580,57 Eur. Splácanie splátok je 

nastavené od 1.1.2020 do 31.12.2024.  

V r. 2020 obec prijala aj bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z ministerstva financií v dôsledku 

pandémie koronavírusu je 27 574 Eur, splatnosť je posunutá do rokov 2024‐2027 (4 splátky 1xročne). 

 V r. 2021 obec splatila istinu vo výške 16 560 Eur a úroky vo výške 418,59 Eur. Zostatok bankového 

úveru (istiny) k 31.12.2021 je 42 460,57 Eur, splatnosť v mesačných splátkach do r. 2024.  

 

Ostatné záväzky (podrobnejší rozpis v Záverečnom účte) sú účtovného charakteru – vyrovnané v roku 

2022. 

Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce 

Obec Krakovany je zriaďovateľom nasledovných organizácií: 

 Materská škola 

 Základná škola 

 Zariadenie opatrovateľskej služby 

Podrobný rozpis hospodárenia v záverečnom účte obce. 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách 

Zákonná úprava nedovoľuje obci prevziať záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe, podnikateľovi a 

právnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom. Obec Krakovany neposkytla žiadne 

záruky inej osobe. 



Podnikateľská činnosť obce 

Obec Krakovany nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia 

Mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia obce je v plnom súlade s ustanoveniami zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 10 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.. 

Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2021 je prebytok vo výške 115 983,37  EUR  na úrovni 

bežného a kapitálového rozpočtu, je navrhnutý na tvorbu rezervného fondu.  

Zostatok finančných operácií  v sume 18 197,94  Eur je odporučený použiť  na tvorbu rezervného 

fondu. 

Oprava rozpočtového hospodárenia minulého roku o – 838,09 EUR navrhujeme znížiť tvorbu 

rezervného fondu. 

SPOLU ZA ROK 2021 výsledok hospodárenia obce PREBYTOK vo výške 133 343,22 EUR.  

 

 

ZÁVER 

Návrh záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 

predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 

V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému 

zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2021 výrokom  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

 

 

 

 

 

Krakovany 22. 4. 2022             Ing. E. Podmaková, kontrolór obce 


