
Stanovisko k záverečnému účtu 
obce Herľany za rok 2021 

 
 
V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu 
záverečnému účtu obce Herľany za rok 2021.  
 
Obec viedla účtovníctvo o stave a pohybe majetku, príjmoch a výdavkoch a o výsledku 
hospodárenia podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a znení zmien a doplnkov. 
 
Konštatujem, že z úrovne obce bola splnená zákonná povinnosť v zmysle ustanovenia § 
16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
vypracovať záverečný účet obce. 
 
Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú 
výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky 
rozpočtového hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov.  
 
Obsah záverečného účtu obce určuje §16 odsek 5 zákona o rozpočtových pravidlách. 
Konštatujem, že predložený návrh záverečného účtu obsahuje všetky povinné náležitosti 
v zmysle zákona a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 
 
Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu v zmysle 
§ 16 odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách. Záverečný účet bol zverejnený na 
úradnej tabuli dňa 09.02.2022 ako aj na web stránke obce. 
 
Ročná účtovná závierka podľa § 16, ods. 3 zákona 583/2004 o obecnom zriadení v znení 
zmien a doplnkov má byť overená nezávislým audítorom, ktorý vypracuje správu. Obec 
má uzatvorenú zmluvu na výkon auditu a audit bude vykonaný v zmysle zákona do konca 
roka 2022. Po vyhotovení správy, bude táto správa predložená na rokovanie obecného 
zastupiteľstva.  
 
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 
§10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, 
prehľad o stave a vývoji dlhu. Obec v roku 2021 poskytla zo svojho rozpočtu účelovú 
dotáciu pre DHZO a na činnosť CVČ. 
 
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa 
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, 



ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej 
samosprávy. 
 
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne 
usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým 
poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, 
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. 
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 
Zmeny v rozpočte v priebehu roka 2021: 
Rozpočet na rok 2021 bol schválený 07.12.2020. 
 
Rozpočet bol v priebehu roka 2021 upravovaný: 

 Schválený 
rozpočet na rok 

2021/ v € 

Rozpočet po 
zmene  

k 31.12.2021/ v € 
Príjmy celkom, z toho: 370 230,00 467 410,38 
Bežné príjmy 370 230,00 442 217,00 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 
Finančné operácie – príjmy  0,00 25 193,38 
Výdavky celkom, z toho: 370 230,00 430 492,38 
Bežné výdavky  370 230,00 416 088,00 
Kapitálové výdavky 0,00 14 404,38 
Finančné operácie – výdavky 0,00 0,00 

 
Úpravami rozpočtu boli vykonané presuny medzi položkami rozpočtu na základe 
skutočného vývoja ako aj boli vykonané zmeny, ktoré upravili celkovú výšku rozpočtu na 
strane príjmov aj výdavkov. K uvedeným zmenám rozpočtu je možné konštatovať, že boli 
vykonané na základe príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý 
určuje povinnosť vykonávať nevyhnutné zmeny v rozpočte.  
 
Hospodárenie obce: 
 

Kategória 
Rozpočtové hospodárenie obce za rok 

2021 
Bežný rozpočet   
Bežné príjmy 442 378,02 
Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV) 418 007,48 
Bežný rozpočet (prebytok) +24 370,54 
Kapitálový rozpočet  
Kapitálové príjmy 0,00 
Kapitálové výdavky  13 904,38 
Kapitálový rozpočet (schodok) -13 904,38 
Prebytok rozpočtu (§ 2 písm. a) a b) 10 466,16 



  
Finančné operácie  
Príjmové operácie +10 789,00 
Výdavkové operácie 0,00 
Rozdiel +10 789,00 
Celkové hospodárenie rozpočtu 21 255,16 
Vylúčenie z prebytku 16 859,38 
Upravené hospodárenie obce 4 395,78 

 
 
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, bol 
vyčíslený prebytok rozpočtu v sume 10.466,16 EUR.  
        
V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyčerpané 
účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na 
základe osobitného predpisu sa vylučujú z výsledku hospodárenia vo výške 16.859,38 EUR. 
Tieto sú tvorené: 
- nepoužité prostriedky účelovo určené z MŠVVaŠ SR vo výške                15 427,74 € 
- dopravné pre žiakov ZŠ              1 189,89 € 
- mzdy 12/2022 (VŠZP, SP) neodvedené do depozitu                                      241,75 € 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujem tvorbu rezervného fondu obce za rok 2021 vo 
výške 4.395,78 eur. 
 
Stavy účtov v bankách k 31. 12. 2021: 
Prima banka                         SK51 5600 0000 0004 5500 9001                               16 419,74 € 
Prima banka  depozit           SK50 5600 0000 0004 5500 3005                               26 892,20 €  
Prima banka BÚ grantový   SK02 5600 0000 0004 5500 6003                                        0,00 €  
VÚB bežný účet                 SK15 0200 0001 2300 1252 9542                                 18 435,81 € 
VÚB Flexibiznis účet        SK75 0200 0000 0000 1252 9542                                      100,00 €    
VÚB Biznis účet                  SK17 0200 0000 0040 3311 7051                                        0,00 € 
ČSOB rezervný fond           SK54 5200 0000 0000 0699 5985                              103 869,62 €    
       Spolu                                                                                                                165 717,37 € 
 
Pokladňa                           ZŠ 31,15 + 396,83 Ocú                                                      427,98 €  
 
VÚB majetkový účet SCP SK56 0200 0000 3000 0009 2723 – 1470 ks kmeňových akcií 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  – účet bude v priebehu roka 2022 zrušený 
z dôvodu zmeny akcií na listinnú formu.            
 
 
Prebytky predchádzajúcich období na bežnom účte obce vo výške 14.002,68 eur odporúčam 
previesť na účet rezervného fondu obce. V 01/2022 bolo už prevedených 125,69 eur – 
bankové poplatky (rozdiel medzi účtovným stavom a zostatkom na bankovom účte 
rezervného fondu). 
 
 



ZÁVER 
 
Návrh záverečného účtu Obce Herľany 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. 
 
Návrh záverečného účtu Obce Herľany za rok 2021 v zmysle § 9 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
bol zverejnený najmenej na 15 dní. 
 
Riadna účtovná závierka za rok 2021 a hospodárenie obce za rok 2021 v súlade s § 9 ods. 
4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy budú overené audítorom. 
 
Účtovná závierka za rok 2021 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v z. n. p..  
 
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu 
Obce Herľany za rok 2021 výrokom 
 

 
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 

 
 
 
Vypracovala: Ing. Gabriela Dorovová, hlavný kontrolór obce  
Dňa 21.02.2022 


