Obec Šarišské Michaľany
Obecnému zastupiteľstvu
v Šarišských Michaľanoch

Na rokovanie dňa :
K bodu rokovania číslo :

dd.06.2022
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Názov materiálu:

Návrh Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2021
Predkladá:
Ing. Stanislav Škop
prednosta OcÚ
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Michaľanoch
1. berie na vedomie
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Šarišské Michaľany za rok
2021
b) Stanovisko FKSOMaRO k Záverečnému účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2021
2. schvaľuje
a) Celoročné hospodárenie obce Šarišské Michaľany za rok 2021 „s výhradami“
b) Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2021 v členení :
Bežný rozpočet
príjmy 2 460 511,42 EUR výdavky 2 068 395,91 EUR
Kapitálový rozpočet
príjmy
10 261,50 EUR výdavky 193 217,36 EUR
Finančné operácie príjmové
3 962,82 EUR
Finančné operácie výdavkové
121 106,41 EUR
c) Opatrenie na nápravu nedostatkov v rozsahu:
Zosúladiť zistené účtovné nezrovnalosti za účtovné obdobie roku 2021 s platnou účtovnou
osnovou v súlade so závermi zo Správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
obce Šarišské Michaľany k 31.12.2021.
T: do 30.09.2022
Z: účtovníčka OcÚ

Spracoval:
Ing. Stanislav Škop
prednosta OcÚ
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Materiál obsahuje:
o Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2021 – text
o Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2021– rekapitulácia
o Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
o Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Šarišské Michaľany k 31.12.2021
o Výkaz FIN 1-12 obec
o Výkaz FIN 1-12 ZŠsMŠ
o Výkaz FIN 1-12 sumárna zostava
link na výkazy:
https://www.sarisskemichalany.sk/samosprava/zverejnovanie/uradna-tabula-1/navrhzaverecneho-uctu-obce-sarisske-michalany-za-rok-2021-zverejnenie-537.html
o Dôvodová správa

Dôvodová správa
Podľa § 11, ods. 4, písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien Obecné zastupiteľstvo (OZ) rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce.
Postupy pre zostavenie záverečného účtu obce sú stanovené v § 16 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien. Pred schválením sa návrh
záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu. Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr
do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Prerokovanie záverečného účtu sa uzatvára
jedných z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenia sa schvaľuje s výhradami,
ak sa záverečný účet schváli s výhradami, OZ je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.
Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2021 v členení :
Bežný rozpočet
príjmy 2 460 511,42 EUR výdavky 2 068 395,91 EUR
Kapitálový rozpočet
príjmy
10 261,50 EUR výdavky 193 217,36 EUR
Finančné operácie príjmové
3 962,82 EUR
Finančné operácie výdavkové
121 106,41 EUR
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a), b),
c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prebytkový v sume 209 159,65 EUR a po
zapojení finančných operácií je prebytkový v sume 92 016,06 EUR.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 zistený podľa ustanovenia § 10 odst.3 písm. 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 účelových finančných
prostriedkov obce podľa § 16 odst.6 zákona č. 583/2004 Z. z. vo výške 346 093,54 EUR
a nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov rozpočtovej organizácie v sume 47 857,23 EUR
(vylúčené prostriedky spolu 393 950,77) je schodkový v sume 301 934,71 EUR.
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Prebytok rozpočtu obce podľa § 10 odst.3 písm. a) b) zákona č. 583/2004 Z. z. neprepadá, ale je
zdrojom tvorby rezervného fondu najmenej vo výške 10% z prebytku rozpočtu, prípadne ďalších
peňažných fondov. O použití prebytku rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného
účtu. Vzhľadom na to, že výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2021 podľa § 10 odst.3 písm.
a) b) zákona č. 583/2004 Z. z. je schodok v sume 301 934,71 EUR, tak odvod do rezervného fondu
nie je možné realizovať.
Vykazovaný výsledok hospodárenia je ovplyvnený nezúčtovaním bežného transferu (účet 357 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku) prijatého zo štátneho rozpočtu od
Slovenskej správy ciest podľa § 48 zákona č. 543/2022 Z. z. o ochrane prírody v sume 281 974,25
EUR, ako finančnej náhrady za výrub drevín súvisiacej s výstavbou obchvatu I/68.
Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje; obec je povinná tieto
príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s:
a) vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny,
b) vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
c) výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny
rastúce na jej území,
d) realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej
stability [§ 2 ods. 2 písm. a) druhá veta] podľa schváleného dokumentu miestneho územného
systému ekologickej stability,
e) budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty,
f) realizáciou opatrení na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a chránené stromy podľa
programov starostlivosti o chránené územia a chránené stromy,
g) realizáciou iných opatrení vykonávaných na účely ochrany prírody a krajiny v odôvodnených
prípadoch na základe súhlasného stanoviska ministerstva.
V súlade s § 16 ods. 11 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších zmien ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné
prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.
Návrh opatrení na nápravu nedostatkov:
Zosúladiť zistené účtovné nezrovnalosti za účtovné obdobie roku 2021 s platnou účtovnou osnovou
v súlade so závermi zo Správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Šarišské
Michaľany k 31.12.2021.
T: do 30.09.2022
Z: účtovníčka OcÚ
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