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Predkladateľ:
Ing.Eva Andacká
hlavná kontrolórka obce

.Stanovisko hlavnej kontrolórky

k Návrhu záverečného účtu obce Zavar za rok 2020
Súhrnné spracovanie údajov charakterizujúce rozpočtové hospodárenie obce za
príslušný kalendárny rok sa rozumie Záverečný účet obce, ktorého povinnosť zostavenia
určuje §16 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Zavar za rok 2020
predkladám v zmysle § 18 f ods. l písm. c/ zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého Návrhu záverečného
účtu obce Zavar za rok 2020, ktorý vypracovala Ing. Dana Federičová.
Návrh záverečného účtu pred schválením je obec povinná zverejniť v zmysle §9 ods.2
zákona č.369/1990 o obecnom zriadení, „najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby
sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť“.
Návrh záverečného účtu obce Zavar za rok 2020 bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona
č. 597/2003 Z .z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Obec Zavar v zmysle § 16 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň aj v podľa §9 ods.4
zákona č.369/1990 o obecnom zriadení je povinné dať si overiť ročnú účtovnú závierku –
audítorom. V čase vypracovania Stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu
účtovná závierka bola overená audítorom Ing. Teréziou Urbanovou
Predložený Návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona č.583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu
v členení podľa § 16 ods. 5 tohto zákona a obsahuje:
- Rozpočet obce na rok 2020
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
- Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
- Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
- Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
- Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
- Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
- Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
- Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z
- Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a/
b/
c/
d/
e/
-

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

Hodnotenie plnenia programov obce

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia
MF SR č. MF/010175/2004–42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri
zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie Obce Zavar sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č.127/2019 zo dňa 19.12.2019. Schválený rozpočet Obce Zavar na
rok 2020 bol v priebehu roka 2020 upravovaný:
-

prvá zmena schválená dňa 2.3.2020 uznesením č. 20/2020
druhá zmena schválená dňa 31.3.2020 uznesením č. 56/2020
tretia zmena schválená dňa 8.6.2020 uznesením č. 45/2020
štvrtá zmena schválená dňa 6.7.2020 uznesením č. 57/2020
piata zmena schválená dňa 22.9.2020 uznesením č. 65/2020
šiesta zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 78/2020
siedma zmena schválená dňa 31.12.2020, vzaté na vedomie dňa 16.2.2021 uznesením
č. 5/2021
ôsma zmena nadobúda účinnosť dňa 31.12.2020, vzaté na vedomie dňa 16.2.2021
uznesením č. 6/2021.

Rozpočet po úprave:

Príjmy celkom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET [€]

SKUT.PLNENIE [€]

PLNENIE %

3 261 785
3 017 433
137 953
34 107
72 292

3 267 153,6
3 032154,6
137 964,11
34 120,33
62 914,56

100,16
100,49
100,0
100,04
87,03

SCHVÁLNÝ
ROZPOČET [€] [€]

SKUT.PLNENIE [€]

PLNENIE %

3 059 720
1 071 420
656 218
333 336

2 618 618 ,52
894 382,15
449 509,67
333 350,00

85,6
83,5
68,5
100,00

Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočtové hospodár
Obce

998 746

941 376,70

111 749
202 065

648 535,08 22 233

Hospodárenie obce

94,26

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
3 095 069,16

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

3 032 154,60

bežné príjmy RO

62 914,56

1 835 758,85

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

894 382,15

bežné výdavky RO

941 376,70

1 259 310,31

Bežný rozpočet

137 964,11

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

137 964,11

kapitálové príjmy RO

0,00

449 509,67

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

449 509,67

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie prebytku HČ
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií

0,00

-

311 545,56
967 764,75
-63888,31
883 876,44
34 108,33
333 338,00

-299 229,67

PRÍJMY SPOLU

3 267 141,60

VÝDAVKY SPOLU

2 618 606,52

Hospodárenie obce

648 535,08
-63 888,31

Vylúčenie z prebytku HČ
Upravené hospodárenie obce

Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu BR+KR
Finančné operácie
Spolu BR+KR+FO

Príjmy [€]
3 095069,16
137 964,11
3 233 033,27
34 108,33
3267141,60

584 646,77

Výdavky [€]
1 835 758,85
449 509,67
2285268,52
333338,00
2 618 606,52
-3-

Rozdiel [€]
+ 1 259310,31
- 311 545,56
+ 947 764,75
- 299 229,67
+ 648535,08

Bežný rozpočet je prebytok +1 259 310,31 EUR
kapitálový rozpočet je schodok -311 545,56 EUR.
Finančné operácie schodok – 299 229,67 EUR
a) Prebytok rozpočtu v sume 883 876,44 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 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné
výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 32 683,07 EUR,
a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 7 100,00 EUR
- dotácia na bezplatné obedy
16 704,00 EUR
- dotácia na projekt „Čítame radi“
800,00 EUR
- refundácia platu zamestnanca
5 967,00 EUR
- dotácia na SODB
2 112,07 EUR.
b) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov- poplatky za MŠ a ŠKD v sume 171,70 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- na réžiu a stravné od stravníkov
2 802,86 EUR,
- na potraviny od stravníkov
965,30 EUR.
d ) Záporný stav na bankovom účte ZŠ s MŠ Zavar 34,50 EUR.

a) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 27 230,88 EUR.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 299 229,67 EUR, bol vysporiadaný z prebytku
rozpočtu 299 229,67 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2020 vo výške 584 429,62 EUR.

Úverová zaťaženosť
Výška úverovej zaťaženosti k 31.12.2020 je 416 662,00 Eur - súhlasí s údajom uvedeným
vo Finančnom výkaze o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme
subjektu verejnej správy k 31.12.2020 – FIN 5-04. Podľa § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím
hlavný kontrolór obce.
Obec 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
a) b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov
neprekročí 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.

.
Splnenie podmienok obce Zavar
A. Celková posudzovaná suma dlhu obce: /výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a)/

1. Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín:
- bankové úvery k 31.12.2020 / bez ŠFRB / 416 662,00 EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celková suma posudzovaného dlhu k 31.12.2020: 416 662,00 EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020: 2 958 707,25 EUR
416 662,00 : 2 958 707,25 x 100 = 14,1%
14,1%

<

60,00 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
B . Ročné splátky úverov / Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) /
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020: ............... 2 958 707,25 EUR
Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020: .............................................2 442 571,99 EUR
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020: skutočné upravené BP k 31.12.2020
336551,56
336551,56 : 2 442 5714,99 x 100 = 13,8 %
13,8 %

< 25 %

Programový rozpočet
Obecné zastupiteľstvo obce Zavar uznesením č. 134/17OZ/2013 rozhodlo v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. §4 ods.5
o uplatnení programovej štruktúry Rozpočtu .

Záver
V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúčam obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Zavar za rok 2020 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Dňa: 15.06. 2021
...........................................................
Ing.Eva Andacká hlavná kontrolórka

Pre riadne zasadnutie

Obec Zavar
Obecného zastupiteľstva
v Zavare
dňa 21.06.2021

Názov správy:
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2020
Predkladá:
Ing.Eva Andacká.
Hlavný kontrolór obce Zavar

Návrh na uznesenie:
berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu
Záverečného účtu obce Zavar za rok 2020
schvaľuje
Celoročné hospodárenie obce Zavar za rok
2020 bez výhrad
schvaľuje
tvorbu rezervného fondu, vo výške 584 429,62
EUR

