
S t a n o v i s k o  
hlavnej  kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obce 

Cerovo za rok 2020 
 

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

predpisov  /ďalej len zákon o obecnom zriadení/ predkladám odborné stanovisko k návrhu 

záverečného účtu Obce Cerovo za rok 2020 pred jeho schválením v obecnom 

zastupiteľstve. Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu 

záverečného účtu Obce Cerovo za rok 2020 a predloženej účtovnej závierky obce za rok 2020. 

Stanovisko k záverečnému účtu bolo zverejnený dňa 07.06.2021 na webovej stránke  obce. 

 

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 

záverečného účtu obce Cerovo za rok 2020 na základe dvoch hľadísk: 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom 597/2003 Z.z o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 

Zák. 369/1990 v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi 

predpismi. 

1.2. Súlad so všeobecne záväzným nariadením Obce Cerovo 

Návrh záverečného účtu obce Cerovo bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením - Zásady hospodárenia obce. 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Cerovo- zverejnenie návrhu 

záv. účtu. 

V zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy má obec povinnosť návrh záverečného účtu zverejniť 

najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve, spôsobom v obci 

obvyklým. Obec si túto zákonnú povinnosť splnila. Návrh záverečného účtu bol 

zverejnený na webstránke obce 27.05.2021. 

1.4.  Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a § 9 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná dať 

si overiť účtovnú závierku audítorom. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje 

tiež hospodárenie obce podľa rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania 

návratných zdrojov financovania. Metodická správnosť predloženého návrhu 

záverečného účtu obce. 



 Predložený návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje údaje o 

plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou, a to vnútorne členený na: bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, 

kapitálové výdavky a finančné operácie; použitie prebytku hospodárenia za rok 2020, 

účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia, tvorbu a použitie prostriedkov RF a SF, 

bilanciu aktív a pasív , prehľad o stave a vývoji dlhu, hospodárenie príspevkových 

organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám, finančné 

usporiadanie vzťahov voči zriadeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu a štátnym 

fondom, rozpočtom iných obcí a VÚC. 

 Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 

sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

B. Spracovanie záverečného účtu 

Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového. roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § 16 ods.2 cit. zákona finančne 

usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej 

usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu 

VÚC. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 

ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, údaje o plnení rozpočtu v 

členení podľa § 10 ods.3 cit. zákona, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, 

hodnotenie plnenia programov obce. Obec neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov, neprevádza podnikateľskú činnosť, nie je zriaďovateľom 

príspevkovej organizácie. 

 

1. Údaje o plnení rozpočtu 

Finančné hospodárenie Obce Cerovo sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 13.12.2020 uznesením č. 62/2020. Rozpočet obce bol zostavený ako 

vyrovnaný na úrovni hlavných kategórií, bez programového rozpočtovania. 

V priebehu roka bol upravovaný rozpočtovými opatreniami obecného zastupiteľstva a 

starostu obce . Zmeny rozpočtu boli vykonávané v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách. O prijatých rozpočtových opatreniach je v obci vedená evidencia. 

Predložené údaje o plnení rozpočtu Obce Cerovo, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky, 

objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a skutočné čerpanie rozpočtu. 

 

 

 

 



 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 62/2019 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 
- prvá zmena schválená dňa 19.06.2020 uznesením č. 101/2020 
- druhá zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 131/2020 
- tretia zmena schválená dňa 31.12.2019 na základe oznámení o dotáciách MV SR, 

OZ vzalo na vedomie uznesením č. 146/2021 
 

1. Rozpočet obce na rok 2020 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 875.632,75 839.381,06 

z toho :   

Bežné príjmy 576.832,75 588.109,69 

Kapitálové príjmy 298.800,00 1906,03 

Finančné príjmy 0,00 146.050,82 

Výdavky celkom 861.568,92 861.568,92 

z toho :   

Bežné výdavky 520.218,92 520.218,92 

Kapitálové výdavky 338.800,00 338.800,00 

Finančné výdavky 2.550,00 2.550,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 14.063,83 -4.240,35 

 
 

 

 

z toho: 

RO s právnou subjektivitou 

 

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 17.020,00 26.842,74 

z toho :   

Bežné príjmy 17.020,00 25,810,74 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 1,032,00 

Výdavky celkom 283.857,55 315.547,51 

z toho :   

Bežné výdavky 283.857,55 315,547,51 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 



 

Schválený rozpočet na rok 2020 

         po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020          % plnenia 

839.381,06 825.796,94           98,38 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 839.381,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

825.796,94 EUR, čo predstavuje 98,38 % plnenia. 

 

Schválený rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene 

 Skutočnosť k 

31.12.2020 

% čerpania 

                   843.621,41 816.944,06                      96,84 

  

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 843.621,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

816.944,06 EUR, čo predstavuje 96,84 % čerpanie. 

 

Významnejšou skutočnosťou rozpočtu bolo vyššie  plnenie príjmov, čo možno hodnotiť 

pozitívne. Záverom tejto časti možno konštatovať, že vykonanými úpravami rozpočtu 

nedošlo k narušeniu jeho vyrovnanosti a v priebehu celého roka boli dodržané podmienky 

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

obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie. 

V rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR-podiely na daniach v správe štátu, dotácie 

na financovanie prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, 

finančné vzťahy k právnickým osobám v obci a k obyvateľom obce, vyplývajúce zo VZN 

obce a zo zmlúv. Hospodárenie obce v roku 2020 dokumentuje nasledujúca tabuľka : 

 

 

2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 574.523,57 

z toho : bežné príjmy obce  550.405,38 

             bežné príjmy RO 24.118,19 

Bežné výdavky spolu 522.429,98 

z toho : bežné výdavky  obce  230,602,49 

             bežné výdavky  RO 291.827,49 

Bežný rozpočet 52.093,59 



Kapitálové  príjmy spolu 105.220,55 

z toho : kapitálové  príjmy obce   105.220,55 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 134.209,81 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  134.209,81 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -28.989,26 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 23.104,33 

Príjmové finančné operácie  146.052,82 

Výdavkové finančné operácie 160.304,27 

Rozdiel finančných operácií -14.251,45 

PRÍJMY SPOLU   825.796,94 

VÝDAVKY SPOLU 816.944,06 

Hospodárenie obce  8.852,88 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  9.961,22 

Upravené hospodárenie obce 13.143,11 

 

Riešenia hospodárenia obci:  

Prebytok rozpočtu v sume 23.104,33 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 zo ŠR a podľa osobitných 
predpisov v sume 13.143,11 EUR navrhujeme použiť na:  
   - na vysporiadanie zostatku finančných operácií. 
 

 

3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 897.251,20 999.361,03 

Neobežný majetok spolu 839.166,60 933.816,48 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 600,00 

Dlhodobý hmotný majetok 721.186,60 810.236,48 

Dlhodobý finančný majetok 117.980,00 122.980,00 

Obežný majetok spolu 56.560,67 64.036,14 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 488,39 865,89 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  13.528,25 23.773,91 

Finančné účty  42.544,03 39.396,34 



Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1.523,93 1.508,41 

 

 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 897.251,20 999.361,03 

Vlastné imanie  493.490,07 518.843,57 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  493.490,07 518.843,57 

Záväzky 55.799,34 87.359,70 

z toho :   

Rezervy  1.000,00 900,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 65,40 14.014,39 

Dlhodobé záväzky 744,53 29.125,19 

Krátkodobé záväzky 17.093,68 22.958,79 

Bankové úvery a výpomoci 36.852,33 20.361,33 

Časové rozlíšenie 348.005,19 393.157,76 

 

 

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

 

Stav záväzkov k 31.12.2020   

Druh záväzku Záväzky celkom k 31.12.2020 v 

EUR 

z toho v  lehote splatnosti  

Druh záväzkov voči:    

- dodávateľom 1.519,12 1.519,12 

- zamestnancom 7.828,21 7.828,21 

- poisťovniam  4.805,18 4.805,18 

- daňovému úradu 896,89 896,89 

- z finančnej zábezpeky 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 7.909,39 7.909,39 

Záväzky spolu k 31.12.2020 22.958,79 22.958,79 

 

 

 

 



Stav úverov k 31.12.2020 

 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 

splatnosti 

 

Prima Banka Bankový úver 25 476,33 2.547,60 356,36 8.492,33 r. 2024 

Prima Banka Bankový úver 

kontokorentný  
25.812,40 44.215,58 512,59 0,00 r.2024 

MF SR NFP 11869,00 - - 11869,00 r.2027 

Obec má dlhodobý úver s dobou splatnosti do r. 2024, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 
Kontokorentný úver bol k 31.12.2020 vyrovnaný. MF SR poskytlo obci návratnú finančnú výpomoc na 
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec musí vrátiť do 31.01. 2027 a začne 
ich splácať v roku 2024. 

5.  Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ 62.249,87 84.767,60 0,00 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ  243.163,63 241.993,60 1.170,03 

      
Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho 

fondu upravuje kolektívna zmluva. 

      

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 60,42 

Prírastky  975,19 

Úbytky    0,00  

KZ k 31.12.2020 1.035,61 

 



Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 

7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 
Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : 

uviesť - bežné výdavky na ..... - kapitálové 

výdavky na .... 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel (stĺ.2 - 

stĺ.3 ) 

Jednota Dôchodcov BV na stretnutia               198,23               198,23                 0,00 
ZMOS, MASK... BV členské            2.744,76            2.744,76                 0,00 
Dôchodcovia BV na stravné               701,59               701,59                 0,00 
Transfery BV CVČ            161,06               161,06                 0,00 

 
K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 
 
8. Prehľad o poskytnutých zárukách a podnikateľskej činnosti 

Obec v roku 2020 neposkytla žiadne záruky, nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

9. Hodnotenie plnenia programov obce 

Obec Cerovo na základe uznesenia č. 43/2017 schváleného dňa 15.12.2017 zostavuje a predkladá 

rozpočet obce bez programovej štruktúry.  

10. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

    Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.       

  

C. ZÁVER 

Návrh záverečného účtu obce Cerovo za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými 

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

predpísané náležitosti podľa tohto zákona. 

Návrh záverečného účtu obce Cerovo za rok 2020 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Zb. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v 

obci obvyklým pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve. 

Riadna účtovná závierka za rok 2020 a hospodárenie obce za rok 2020 v súlade s § 9 ods. 

4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy boli priebežne overované audítorom. 

 

Účtovná závierka za rok 2020 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu obce Cerovo k 31.12.2020 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v 

súlade so zákonom č. 431/2002 z. z. o účtovníctve.  

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/20045 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúčam obecnému zastupiteľstvu 



uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Cerovo za rok 2020 výrokom: 

 
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

V Cerove, dňa 07.06.2021 

       Marta Grendelová 
       hlavná kontrolórka obce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marta Grendelová 
hlavná  kontrolórka  obce CEROVO 
 

 

 

 

 

Stanovisko k záverečnému účtu obce Cerovo za rok 2020 

 

 

 V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

a doplnení a na základe výroku nezávislého audítora odporúčam hospodárenie obce 

s finančnými prostriedkami za rok 2020. 

 

schváliť bez výhrad. 

 

 

 

Cerovo 07.06.2021 

 

 

 

 

 

         ............................................ 

 

 


