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Hlavný kontrolór Obce Bruty 
 

 

          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 Bruty za rok 2021 

 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Bruty  

za rok 2021 Návrh bol zverejnený dňa 1.6.2022 na  úradnej tabuli.  

 

Návrh záverečného účtu Obce Bruty za rok 2021 bol spracovaný v súlade so  zákonom č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Hlavná kontrolórka v stanovisku hodnotila: 

náležitosti návrhu záverečného účtu obce podľa § 16 ods. 5 z. č. 583/2004 Z. z., a to: 

- údaje o plnení rozpočtu  
- bilanciu aktív a pasív 
- stav a vývoj dlhu 

- prehľad  o poskytnutých  dotáciách podľa § 7 ods. 4  v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak 

nie sú obcou zverejnené iným spôsobom 

 

 

 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so – Zásadami rozpočtového hospodárenia obce 

a so Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Bruty. 

 

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

v z. n .p. splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

§ 9 ods.4 v z. n. p. 

 

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 vykonáva 

podnikateľskú činnosť a nie je vlastníkom obchodnej spoločnosti. Hodnotenie plnenia programov 

neobsahuje z dôvodu, že obec nezostavoval programový rozpočet.  

 

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 spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa 

ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných kategórií. Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu  

výdavkov spracovala  a predložila podľa funkčnej klasifikácie.  

   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  
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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, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona  v súlade  s rozpočtovou 

klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových 

organizácii v ich pôsobnosti a prehľad o poskytnutých dotáciách podľa  jednotlivých príjemcov. 

 

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

 

Finančné hospodárenie Obce Bruty sa podľa  rozpočtového provizória do schválenia Obecným 

zastupiteľstvom. Rozpočet bol schválený na riadnom zasadnutí OZ dňa 30.06.2021 uznesením 

131/30062021 Následne hospodárenie  obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Schválený rozpočet Obce Bruty  bol v priebehu roka upravovaný dva krát na základe uznesení obecného 

zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení. 

-1.  zmena bola schválená dňa  8.10.2021 na základe rozpočtového opatrenia , č.161/08102021 

- 2. zmena bola schválená dňa 31.12.2021 rozpočtové opatrenia  2/č.VD 150/2021 

 

                                             

 

                                              Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

 

 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

 

Plnenie  

Príjmy celkom 280.000,00 300.000,00 331.429,49 

z toho :    

Bežné príjmy 279.600,00 299.600,00 329.226,49 

Kapitálové príjmy 400,00 400,00 2.203,00 

Finančné príjmy  0,00   0,00 

Príjem  RO  - - 

Výdavky celkom 280.000,00 300.000,00 251.134,00 

z toho :    

Bežné výdavky 252.640,00 272.640,00 229.634,09 

Kapitálové výdavky  27.360,00 27.360,00 21.500,00 

Finančné výdavky  - - 

Výdaj  RO  - - 

Rozpočet obce          -           - 80.295,40 

 

Bežné príjmy :    329.226,49 € 
Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov obce je daň z príjmov fyzických osôb  tzv. podielová daň zo 

štátneho rozpočtu, ktorá predstavuje 56,79 % z celkových skutočných bežných príjmov. 

 

 Daňové príjmy                                        274.657,38 € 

výnos dane z príjmov                                                                      186.988,63 €   

- daň z pozemkov                                                                      57.131,66 € 

- daň zo stavby                                                                          21.645,74 €   

-  daň za psa,  a za  užívanie verejného priestranstva,                    297,00 € 

-  poplatok za komunálny odpad                                                 8.594,35 €  

                                                                                                                                   
Nedaňové príjmy                                                                             23.583,34 €     

             príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov               18.955,49 € 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby                         4.627,85 €  
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Iné nedaňové príjmy                                                                         10.854.40 € 

- Príjmy vratky,                                                                      6.444,12 €     

- Príjmy z refundácie                                                              3.850,85 € 

- Poplatky za stravu – MŠ                                                         559,43 €      

 

Obec prijala granty a transfery: 

Prijatá suma vo výške 20.131,02 €   

Granty a transfery v sume  boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom 

 

Kapitálové príjmy                                                                             2.203,00 € 

      Príjem z predaja z pozemkov                                                            2.203,00 € 

 

Príjem finančné operácie        
Návratná finančná výpomoc                                                                           0,00 € 

 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  Plnenie rozpočtu výdavkov:  

 

1) Bežné výdavky :                                                                                 229.634,09 € 

 Najväčšou  položkou výdavkov sú 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania   62.743,85 € 

Patria sem mzdové prostriedky OCÚ. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní                                                      22.727,57 € 

 Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd. 

c) Tovary a služby                                                                                   39.854,58 € 

Ide o prevádzkové výdavky OCÚ,  

Bežné transfery:                                                                                        4.200.,47 €      

Splácanie úrokov, ostatné platby súvisiacimi úvermi,  

pôžičkami a návratnými finančnými  

Matrika – mzdy, poistné, tovary a služby                                                 2.474,20 € 

CO - mzdy, poistné, tovary a služby                                                             971,67 € 

Odpadové hospodárstvo                                                                         22.000,68 € 

Verejné osvetlenie                                                                                      5.029,41 € 

Pandémia Covid-19                                                                                    7.967,13 € 

Šport  / energia, vodné, materiál                                                                2.019,15 € 

Kultúra / knižnica, ostatné výdavky , transfery pre nezisk                      11.384,06 € 

Miestny rozhlas                                                                                             362,16 € 

Dom smútku                                                                                              1.338,02 € 

MŠ / mzdy, platy, odvody, tovar /                                                           44.961,89 € 

Sociálne služby                                                                                          1.599,25 €                                                                                                         

 

2) Kapitálové výdavky :                                                                         21.500,00 €   

     Nákup nehnuteľnosti                                                                           18.500,00 € 

     Rekonštrukcia brán cintorína                                                                3.000,00 €         

     

3) Výdavkové finančné operácie : neboli rozpočtované ani čerpané. 
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4. Použitie prebytku  hospodárenia za rok 2021 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 

  

Bežné  príjmy  329.226,49 

Bežné výdavky 229.634,09 

Prebytok/ schodok/ bežné plnenie rozpočtu 99.592,40 

Kapitálové príjmy                           2.203,00 

Kapitálové výdavky  21.500,00 

Prebytok/ schodok / kapitálového plnenia rozpočtu                      -19.297,00 
Prebytok + schodok podľa § 10ods. 3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 

Z.z 
- 

Nevyčerpané finančné prostriedky   - 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 80.295,40 

Vylúčenie z prebytku  -3.115.57 

Upravený prebytok 77.179,83 

Príjmy z finančných operácií - 

Výdavky z finančných operácií - 

Bilancia finančných operácii  

             

Prídel do rezervného fondu                        77.179,83 

Príjem spolu                       331.429,49 

Výdaj spolu                      251.134,09 

                        80.295,40 

 

Obec hospodárila s prebytkom  vo výške 80.295,40 €, takto vykázaný prebytok  rozpočtu je zistený  

v súlade §2 písm.b) a c) a §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.   

Po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 3.115,57 € zostatok prebytku činí 77.179,83€. 

Navrhujem OZ z celej takto vypočítanej čiastky tvoriť rezervný fond, nakoľko obec Bruty nemá  

vytvorené iné fondy. 

 

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom                                                                                     1.929,84 € 

- voči zamestnancom                                                                                  6.557,84 € 

- voči orgánom daň. úradu, sociálneho a zdrav. Poistenia                         4.838,22€ 

  Spolu:                                                                                                     13.325,90 € 

 

7. 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 v súlade so VZN č. II/14022007-Z o dotáciách, 

Pre TJ Družstevník  v sume                                   9.000,00 € 

                                      Centrum voľného  času Štúrovo                                 201,24 € 

Spolu:                                                                      9.201,24 € 

 
      Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

      Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácii. Obec neposkytla žiadne záruky. 

      Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia 
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                                                         ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu Obce Bruty 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 Bruty 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 

spôsobom v obci obvyklým. 

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 boli overené 

audítorom. 

Účtovná závierka za rok 2021 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

Účtovná závierka za rok 2021 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu 

Obce Bruty k 31.12.2021 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom 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 Bruty  za rok 2021 

výrokom 

 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                      
 

 
                                                                                Ildikó Leszkó         

V Brutoch   dňa  7.6.2022                                                                          hlavná kontrolórka: 

 

 


