
Hlavný kontrolór obce Nacina Ves 

 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

za rok 2021 

 

V súlade s § 18f, ods. 1 písm. c), zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v z.n.p. 

predkladám  

obecnému zastupiteľstvu v Nacinej Vsi  stanovisko k návrhu záverečného účtu obce  za rok 2021. 

 

Súlad záverečného účtu so všeobecne záväznými predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Nacina Ves za rok 2021 bol spracovaný v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

V zmysle § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých 

zákonov záverečný účet obsahuje najmä:  

• a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,  
• b) bilanciu aktív a pasív  
• c) prehľad o stave a vývoji dlhu  
• d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti  
• e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou 
zverejnené iným spôsobom  
• f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  
• g) hodnotenie plnenia programov obce 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané na posúdenie súladu obsahu spracovaného 

návrhu záverečného účtu s príslušnými právnymi predpismi a na posúdenie súladu hospodárenia obce  v roku 2021 s 

príslušnými právnymi normami. 

Dodržanie informačnej povinnosti  

Návrh záverečného účtu obce bol vyvesený  a zverejnený dňa 24.05.2022 na úradnej tabuli obce, na elektronickej 

úradnej tabuli a na webovom sídle: 

https://www.nacinaves.sk/files/2022-05-24-115912-Z__vere__n_______et_obce_za_rok_2021.pdf 

v zákonom stanovenej 15 dňovej lehote pred jeho schválením, v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a 

predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách. 

Dodržanie povinnosti auditu  

Obec si dalo overiť účtovnú závierku k 31.12.2021 audítorom Ing. Jozefom Figľarom, Michalovce podľa osobitného 

predpisu, zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, §9, ods. 4. 

Rozpočtové hospodárenie obce 

Rozpočet na rok 2021 bol schválený v príjmovej a výdavkovej časti v celkovej sume 1.622.374,-€ dňa 

11.12.2020 Uznesením č.185/2020 a upravený na 1.900.525,18 € Uznesením č. 263/2021 zo dňa 

07.12.2021. 



Rozpočet celkom:   
   

Rozpočtové roky Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 

Príjmy celkom 1 622 374,00 1 900 525,18 

Výdavky celkom 1 622 374,00 1 900 525,18 

Hospodárenie obce: - 
prebytok rozpočtu - 
schodok rozpočtu 0,00 0,00 

   
Bežný rozpočet:   
   

Rozpočtové roky Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 

Príjmy celkom 1 438 374,00 1 448 374,00 

Výdavky celkom 820 374,00 830 374,00 

Hospodárenie obce:  
prebytok rozpočtu - 
schodok rozpočtu 618 000,00 618 000,00 

 
Kapitálový rozpočet:   
   

Rozpočtové roky Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 

Príjmy celkom 0 301 061,18 

Výdavky celkom 164 000,00 432 151,18 

Hospodárenie obce: - 
prebytok rozpočtu - 
schodok rozpočtu -164 000,00 -131 090,00 

   
   
Finančné operácie   
   

Rozpočtové roky Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 

Príjmy celkom 164 000,00 131 090,00 

Výdavky celkom 0,00 0,00 

Hospodárenie obce: - 
prebytok rozpočtu - 
schodok rozpočtu +164 000,00 +131 090,00 

   
Príjmy RO s právnou subjektivitou:  
 - na vedľajšie výdavky ŠJ +20 000,00 +20 000,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou  
 - celkom ZŠ+ŠJ 638 000,00  638 000,00 

 

Plnenie príjmovej časti rozpočtu 

DAŇOVÉ PRÍJMY  

Daňové príjmy za rok 2021 boli vo výške 624 308,65 € , čo predstavuje oproti upravenému  rozpočtu  v celkovej výške 

615 650,00€ ....101,40 % plnenia. Oproti roku 2020 je to nárast o 26.390,25€ na príjmovej časti na daniach. Nárast 

pohľadávok na dani z nehnuteľnosti voči fyzickým a právnickým osobám vzrástol oproti minulému roku o 1290,15€ 

a na poplatkoch za odpad nárast o 3 171,83€, celkový stav pohľadávok na daniach a poplatkoch je 96.177,04€ 

a každým rokom tento stav pohľadávok percentuálne narastá. 

 

NEDAŇOVÉ PRÍJMY  



Nedaňové príjmy predstavujú – príjmy z prenajatých pozemkov v sume 306,18€ , príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 989,91€ a  príjem z dividend bolo 0,-€, celkom  1 296,09 €. Do nedaňových príjmov 

patria aj administratívne a iné poplatky (správne poplatky)  , v celkovej sume 12 798,30€. Celkové nedaňové príjmy 

predstavujú sumu 14 094,39€, čo je 75,27% oproti rozpočtu vo výške 18 724€ .  

INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 

V rámci iných nedaňových príjmoch (príjmy z dobropisov a z vrátiek) , bolo z rozpočtovaných 4 000,-€, skutočne 

prijatých 301,22€, čo je 7,53% 

GRANTY A TRANSFERY  

Celkový rozpočet príjmov na granty a transfery bol vo výške 810 000€, v skutočnosti boli prijaté granty a transfery vo 

výške 818 847,89€, čo predstavuje 101,09%. Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom. 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  

Skutočný príjem k 31.12.2021 bol vo výške 293 898,57€, čo predstavuje 97,62% plnenie z rozpočtovaných 301 061,18 

EUR. 

Celková suma grantov a transferov bola vo výške 195.360,29€ a to od nasledujúcich poskytovateľov: 

Nadácia SPP                                                 6.000,-€  (Výstavba detského ihriska) 

GREEN SIDE SK s.r.o., Michalovce            6.880,-€ (Územný plán obce Nacina Ves-čas Vybuchanec) 

Ministerstvo financií SR                             8.841,18€ (Rekonštrukcia a prestavba budovy č. 163 na komunitné   centrum) 

Ministerstvo vnútra SR                           272.177,39€(Prístavba a rekonštr.  MŠ v Nacinej Vsi) 

 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 

Skutočnosť k 31.12.2021 je 113 548,15€, schválený rozpočet po zmene je 131 090,00€, plnenie 86,62%. 

Použitie: 

   6.700,-  €             nevyčerpané prostriedky zo ŠR (z r. 2020 dotácia z štatistického úradu na sčítanie domov a bytov  )    
52.689,14€             výstavba kanalizácie a ČOV 
  6.280,56€             výstavba detského ihriska 
      340,00€             rekonštrukcia VP Vybuchanec cintorín 
 39.894,93€            prístavba a rekonštrukcia MŠ 
   7.643,52€            Nevyčerpané prostriedky z RF , ktoré sa vrátia na účet RF v r. 2022 
  
 

PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU 

BEŽNÉ PRÍJMY: 
Základná škola v Nacinej Vsi mala z rozpočtovaných 20.000,- € , skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10.760,53€  
(použité na vedľajšie výdavky ŠJ), čo predstavuje plnenie vo výške  53,80%. 
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: 0,-€ 
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: 0,- 

 

 

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu  

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.900.525,18€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1.741.998,71€, čo 

predstavuje 91,65% čerpanie. 



BEŽNÉ VÝDAVKY 

Z rozpočtovaných 830.374,00€ bolo skutočne čerpaných k 31.12.2021 v sume 687.399,94€, čo predstavuje 82,78% 
čerpanie. 
Rozbor skutočných bežných výdavkov: 
321.844,76€ - Mzdy, platy a osobné vyrovnania (Mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, materskej školy, 

opatrovateľskej služby, aktivačných a iných pracovníkov prijatých s podporou s UPSVaR, terénnych sociálnych 

pracovníkov, terénnych pracovníkov, pracovníkov MOPS, pracovníkov v MŠ cez národný projekt PRIM a pracovníkov 

komunitného centra s výnimkou právnych subjektov. 

119.294,44€ - Poistné a príspevok do poisťovní 

224.50,09€ - Tovary a služby (Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby) 

21.720,65€ - Bežné transfery  

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými prostriedkami: Obec 

k 31.12.2021 nemala žiadny úver ani pôžičku. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 432,151,18€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 409.405,86€, t.j. 

94,73 % čerpanie. 

Významné položky kapitálového rozpočtu: 

   8.841,18€      -    Rekonštrukcia objektu Komunitné centrum č. 163 (100 % čerpanie) 
 52.689,14€      -    Výstavba kanalizácie a ČOV v obci Nacina Ves (99,98% čerpanie) 
316.722,32€    -     Prístavba a rekonštr. MŠ  (99,37% čerpanie) 
12.280,56€      -     Výstavba detského ihriska (93,03% čerpanie) 
 7.802,66€       -     Dobudovanie dopravnej infraštruktúry a rekonštr. ciest a chodníkov (39,01%  čerpanie) 
 6.880,00€       -     Územný plán obce NV-časť Vybuchanec (91,73% čerpanie) 
 4.190,00€       -      Vybavenie ŠJ-umývačka riadu (100% čerpanie) 
 
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 
Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované ani čerpané v roku 2021. 
 
VÝDAVKY  ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU 

Bežné výdavky Základnej školy , vrátane ŠJ k 31.12.2021 boli v celkovej výške  645.192,91€ z rozpočtovaných 

638.000,00€, čo predstavuje 101,12% čerpanie. 

                                                         ROZPOČET                   SKUTOČNOSŤ(Čerpanie k 31.12.2021) 

ZŠ                                                    570.000,00€                       579.209,56€ 

ŠJ                                                       48.000,00€                         50.605,34€ 

Vedľajšie výdavky ŠJ                      20.000,00€                         15.378,01€ 

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

CELKOM                                          638.000,00€                    645.192,91€ 

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 0,00€. 

 

Hospodárenie obce 
Skutočnosť k 
31.12.2021 v € 

   



Bežné príjmy spolu:   1 468 312,68 

z toho: bežné príjmy obce 1 457 552,15 

  bežné príjmy RO 10 760,53 

Bežné výdavky spolu:   1 332 592,85 

z toho: bežné výdavky obce 687 399,94 

  bežné výdavky RO 645 192,91 

BEŽNÝ ROZPOČET:   135 719,83 

Kapitálové príjmy spolu:   293 898,57 

z toho: kapitálové príjmy obce 293 898,57 

  kapitálové príjmy RO 0,00 

Kapitálové výdavky spolu:   409 405,86 

z toho: kapitálové výdavky obce 409 405,86 

  kapitálové výdavky RO 0,00 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:   -115 507,29 

PREBYTOK BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO 
ROZPOČTU   20 212,54 

ÚPRAVA - Vylúčenie z prebytku    -38 629,23 

ÚPRAVENÝ SCHODOK BEŽNÉHO A 
KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU   -18 416,69 

Príjmové finančné operácie s výnimkou 
cudzích prostriedkov   106 848,15 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou 
cudzích zdrojov   0,00 

ROZDIEL finančných operácií   106 848,15 

PRÍJMY SPOLU:   1 869 059,40 

VÝDAVKY SPOLU:    1 741 998,71 

H O S P O D Á R E N I E  O B C E:   127 060,69 

Vylúčenie z prebytku   -38 629,23 

U P R A V E N É  HOSPODÁRENIE OBCE:   88 431,46 

 

 

 

 

 

Podľa § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.p. sa prebytok rozpočtu 

upravuje o nevyčerpané prostriedky účelovo poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR a tieto 

prostriedky sa z tohto prebytku vylučujú. 

- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky : 27.843,36€ 

- Nevyčerpané prostriedky  z účelovo určených darov (GREEN SIDE SK s.r.o.):590,00€ 

- Nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu : 2.552,35€ 



- Nevyčerpané prostriedky z rezervného účtu: 7.643,52€ 

CELKOM: 38.629,23€ 

Prebytok rozpočtu v sume 20.182,54€ sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR v sume 38.629,23€ , takto zistený schodok v celkovej sume: 18.416,69€, 

súhlasím vysporiadať z finančných operácií. 

NÁVRH PRE OZ: 

Zostatok finančných operácií v sume 106.848,15 € sa po rozhodnutí obecným zastupiteľstvom použije na: 

- Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume:           18.416,69€ 

- Tvorba rezervného fondu                                                                                    88.431,46€ 

 

TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV A INÝCH FONDOV 

 Rezervný fond je tvorený podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

Začiatočný stav k 1.1.2021 ...............................................  130.330,16€ 
Prírastky ............................................................................. 107.539,71€ 
(z prebytku rozpočtu za uplynulý rozp. rok) 
Úbytky ..............................................................................  106.686,15€ 
(použitie –uznesenie č. 185 zo dňa 11.12.2020) 
Konečný stav k 31.12.2021............................................... 131.021,72€ 
 
Sociálny fond bol tvorený podľa zákona č. 152/1994 v z.n.p. Tvorba a použitie SF upravuje kolektívna zmluva. 
Začiatočný stav k 1.1.2021 ...............................................   2.649,23€ 
Prírastky ............................................................................. 3.498,91€ 
Úbytky ..............................................................................   3.075,00€ 
Konečný stav k 31.12.2021...............................................    3.073,14€ 
 
 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

AKTÍVA:    

Názov  Stav k 1.1.2021 Stav k 3.12.2021 

 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 7 209,00 11 461,00 

 - Pozemky 202 053,17 198 046,73 

 - Stavby 1 286 973,78 1 557 248,67 

 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hn. vecí 25 193,82 20 459,82 

 - Dopravné prostriedky 7 485,90 5 181,90 

 - Obstaranie dlhod. hmotného majetku 679 131,42 736 398,28 

 - Realizovateľné cenné papiere a podiely 341 425,53 341 425,53 

 - Obstaranie dlhod. finančného majetku 40,31 40,31 

Celkom neobežný majetok: 2 549 512,93 2 870 262,24 

 - Materiál 845,70 1 644,61 

 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC 5 579,70 5 894,10 

 - Pohľadávky 0,00 0,00 

 - Poskytn. prevádzkové preddavky 5,13 0,00 

 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 41 008,75 44 180,58 

 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí 51 199,23 52 489,38 

 - Iné pohľadávky 343,35 426,83 

 - Pokladnica 39,71 540,56 



 - Ceniny 23,00 3 951,40 

 - Bankové účty 492 833,72 523 127,80 

Celkom obežný majetok: 591 878,29 632 255,26 

 - Náklady budúcich období 2 974,66 3439,14 

Celkom: 3 144 365,88 3 505 956,64 

   

PASÍVA   

Názov Stav k 3.12.2021 Stav k 31.12.2021 

 - Nevysporiadaný výsledok hosp minulých rokov 1 467 264,77 1 569 518,48 

 - Výsledok hospod. za bežné obdobie 103 555,56 87 655,56 

Vlastné imanie: 1 570 820,33 1 657 174,04 

 - Ostatné krátkodobé rezervy 7 500,00 13 500,00 

 - Zúčtovanie medzi subjektami VS 32 359,50 28 891,21 

 - Záväzky zo soc. fondu 2 649,23 3 073,14 

 - Dodávatelia 3 253,96 24 009,92 

 - Iné záväzky 6,60 40,54 

 - Transfery a ost. zúčtovanie so subjektami mimo verej. 
správy 10 526,32 11 116,32 

Záväzky: 56 295,61 80 631,13 

 - Výnosy budúcich období 1 517 249,94 1 768 151,47 

Celkom: 3 144 365,88 3 505 956,64 

 
 
 

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

Stav záväzkov k 31.12.2021:  

Voči dodávateľom                  24.009,92€ 
Voči štátnemu rozpočtu        28.891,21€ 
Ostatné záväzky                      27.730,00€ 
...................................................................... 
CELKOM:                                 80.631,13€ 
 
Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. 
 
Obec nemá žiaden úver ani pôžičku. 
 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania (§17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.  
bolo splnené. 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, 

len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných 

dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z 
rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 



Obec Nacina Ves nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO-podnikateľom 

Obec Nacina Ves v roku 2021 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 3/2018 o dotáciách PO a FO-podnikateľom 

na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešný účel: 

- Športový klub Nacina Ves/bežné výdavky..............................16.000,-€ 

- FS Radosť/bežné výdavky........................................................ 1.000,-€ 

- Zemplínska spoločnosť o.z. (vydanie knihy)................................ 200,-€ 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

Obec nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. 

Finančné usporiadanie vzťahov 

Voči: 
-zriadeným a založeným právnickým osobám (Rozpočtová organizácia – Základná škola Nacina Ves) 
 
  Prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
  Suma poskytnutých finančných prostriedkov............................. 68.535,70€ 
  Suma skutočne použitých finančných prostriedkov.................... 65.983,35€ 
  Rozdiel.......................................................................................... 2.552,35€ 
  Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR-Základná škola 
  Suma poskytnutých finančných prostriedkov.............................579.279,30€ 
  Suma skutočne použitých finančných prostriedkov....................579.209,56€ 
  Rozdiel..........................................................................................        69,74€ 
 
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu  
  Suma poskytnutých finančných prostriedkov.............................518.105,11€ 
  Suma skutočne použitých finančných prostriedkov....................490.328,91€ 
  Rozdiel.......................................................................................    27.776,20€ 
 
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  
  žiadne 
 
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 
  Suma poskytnutých finančných prostriedkov................................     710,00€ 
  Suma skutočne použitých finančných prostriedkov(Obec Vinné..      710,00€ 
  Rozdiel...........................................................................................          0,-€ 
 
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
  Žiadne 
 

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového 

rozpočtu 

Obec nemá programový rozpočet. 

 

ZÁVER: 

     Záverečný účet poskytuje ucelený podrobný prehľad o hospodárení obce Nacina Ves za rok 2021. Účtovná 

závierka bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p 



     Na základe vlastného zhodnotenia môžem konštatovať, že záverečný účet je spracovaný s príslušnými právnymi 

normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce, a preto odporúčam 

návrh záverečného účtu schváliť v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy s týmto výrokom: 

„celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad“ 

 

Správa bola spracovaná:   v Nacinej Vsi dňa 02.06.2022 

 

 

                                                                                                                                        v.r.                    

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

                                                                            Za oprávnenú osobu :   Renáta Michalková – Hlavná kontrolórka obce Nacina Ves 

 

  

                                                                           

Dátum odovzdania správy povinnej osobe: 02.06.2022 

   

                                                                                                                                       v.r.            

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

                                                                                                         Za povinnú  osobu :   Antón Šándor – Starosta obce Nacina Ves 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


