Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce Podbiel za rok 2019

V
zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám obecnému
zastupiteľstvu (ďalej len OZ) stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Podbiel za rok 2019.
Stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce Podbiel za rok 2019 som spracoval na základe
predloženého návrhu záverečného účtu obce Podbiel za rok 2019, rozpočtu obce Podbiel na rok 2019.

A. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce
Podbiel za rok 2019(ďalej len záverečného účtu) z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej
lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a s §16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec nevykonala audit záverečného účtu obce.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o
poskytnutých dotáciách. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých
zárukách, údaje o podnikateľskej činnosti a zhodnotenie programov návrh neobsahuje pretože obec
nebola zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie, neposkytla žiadne záruky, nevykonávala
podnikateľskú činnosť a rozhodnutím obecného zastupiteľstva nebola uplatňovaná programová
štruktúra rozpočtu obce.. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie
v súlade s Opatrením MF SR č. M F/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.

Zostavenie záverečného účtu

1. Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený OZ dňa
13.02. 2019
uznesením č.07/2019. Rozpočet na rok 2019 bol zostavovaný ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavovaný ako prebytkový, prebytok bežného rozpočtu bol naplánovaný vo výške 19076,- €.
Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, schodok kapitálového rozpočtu bol naplánovaný
vo výške 83990,- €. Schodok kapitálového rozpočtu obec plánovala prekryť prebytkom bežného
rozpočtu a finančnými operáciami. Finančné operácie boli naplánované vo výške 64914,- €. Zmeny
rozpočtu sa v roku 2019 vykonávali v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č.64/2013 zo dňa
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21.6.2013 , na základe ktorého o zmenách rozpočtu mohol za určených podmienok rozhodnúť starosta
obce - 6 zmien. Okrem toho obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo 4 zmeny rozpočtu
o ktorých nemohol rozhodnúť starosta. Všetky rozpočtové opatrenia sú vedené v operatívnej evidencii.
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Rozpočtové opatrenie č .l. dňa 28.2.2019 - starosta, zmena účelovo viazaných finančných
prostriedkov na základe dotácií zo štátneho rozpočtu- základná škola
Rozpočtové opatrenie č.2. dňa 15.5.2019 - starosta, zmena účelovo viazaných finančných
prostriedkov na základe dotácií zo štátneho rozpočtu, dotácia na zateplenie budovy
Rozpočtové opatrenie č.3. dňa 13.06. 2019 uznesením OZ č.48/2019, úprava rozpočtu
z dôvodu príjmu tuzemských grantov, dobropisy, výdavky na nákup traktora, na nemocenské
dávky
Rozpočtové opatrenie č.4. dňa 05.08. 2019 uznesením OZ č.62/2019, úprava príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu príjmu dotácie od MF SR, poistné plnenie, zvýšenie
odvodov
Rozpočtové opatrenie č.5. dňa 19.08. 2019 - starosta, zmena účelovo viazaných finančných
prostriedkov na základe dotácií zo štátneho rozpočtu - základná škola
Rozpočtové opatrenie č.6. dňa 30.09. 2019 - starosta, úprava príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu z dôvodu transferu zo štátneho rozpočtu, úpravy medzi podpoložkami
Rozpočtové opatrenie č.7. dňa 31.10. 2019 uznesením OZ č. 104/2019, príjem transferu zo
štátneho rozpočtu, zvýšenie dotácií
Rozpočtové opatrenie č.8. dňa 30.1 1. 2019 - starosta, zmena účelovo viazaných finančných
prostriedkov na základe dotácií zo štátneho rozpočtu- základná škola
Rozpočtové opatrenie č.9. dňa 16.12. 2019 uznesením OZ č .130/2019, navýšenie príjmu
z miestnych daní, predaja pozemkov, zníženie transferu na zateplenie budovy.
Rozpočtové opatrenie č. 10. dňa 30.12. 2019 - starosta, úpravy medzi podpoložkami, úprava
dotácií zo SR
Vplyv na celkovú bilanciu príjmov a výdavkov obce a na vyrovnanosť rozpočtu.
Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach:
Rozpočet po zmenách v €
Schválený rozpočet v €
Bežný rozpočet
815773(778207+37566)
754542 (720662+33880)
Príjmy
735466(358031+377435) 792254(399106+393148)
Výdavky
19076
23519
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Príjmy
330830
257760
414820
419527
Výdavky
-161767
-83990
Schodok kapitálového rozpočtu
1085372
1073533
Príjmy celkom:
1211781
Výdavky celkom:
|
1150286
-64914
-138248
Schodok hospodárenia bežného
a kapitálového rozpočtu
142714
64914
Finančné operácie
81594
159394
Finančné príjmy
16680
16680
Finančné výdavky
0
|
4466
Rozpočet obce prebytok
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obcc ale sú súčasťou
rozpočtu obce. (Zákon č. 583/2004 Z.z. § 5, § 7 a §10)
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1.1. Plnenie rozpočtu príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy, kapitálového rozpočtu
príjmy z predaja majetku. Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené transfermi a grantmi zo ŠR,
kapitálového boli tvorené transfermi zo štátneho rozpočtu. Obec v roku 2019 plnila rozpočet príjmov
nasledovne:
v€
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet
720662,00
330830,00

Upravený rozpočet
778207,00
257760,00

Skutočnosť
776513,02
257759,96

Bežné príjmy vlastné a cudzie, ich plnenie bolo v roku 2019 nasledovné:
v€ *
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Bežný rozpočet

536030.00
13849
170783
720662,00

537238,00
17534,00
223435
778207,00

%
99,78
100

Skutočnosť
532054,93
20877,89
223580,2
776513,02

Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej obci zo
štátu, tzv. podielová daň vo výške 478483,60 € čo je o 5188,40 € menej ako bolo plánované po
zmenách rozpočtu. Oproti roku 2018 to bolo ale navýšenie o 37629,41 €.
Obci sa podarilo naplniť plánovaný výnos dane z nehnuteľnosti. Najväčší podiel na dani
z nehnuteľnosti má daň zo stavieb, následne daň z pozemkov a nakoniec daň z bytov. U daní
z nehnuteľnosti bol nárast oproti roku 2018 o 1306,54 €. Výnos z poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad je oproti plánu nižší o 13.58 €. V porovnaní s rokom 2018 je nárast o
1269,56 €.
Výber ostatných miestnych daní (za psa, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva) bol vyšší oproti
plánu. V porovnaní s rokom 2018 je celkový výber ostatných daní vyšší o 55,81 €.
Nedaňové príimv tvoria príjmy z vlastníctva majetku, z administratívnych a iných poplatkov.
Oproti plánuje výnos vyšší o 3343,97 €.
Najväčší nárast oproti plánu bol z prenajatých budov o viac ako 900,- €, (KŠH), ostatné poplatky
o viac ako 1400,- € (príjem za ples), za znečisťovanie ovzdušia viac ako 500 €, a za administratívne
poplatky skoro o 300,- €. V porovnaní s rokom 2018 u nedaňových príjmov došlo k zvýšeniu
o 5359,19 €.
Grantv a transfery sú príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy účelovo určené na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z ministerstva. VUC, a iné dotácie. V roku
2019 boli obci poskytnuté vo výške 223580,20 €. Najvýznamnejšie boli na základnú školu (prenesené
kompetencie) vo výške 156274.-€, z úradu práce 21912,63 €, z ministerstva financií 10000,- €, z úradu
vlády 11000,-€.
Príjmy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou (RO) boli vo výške 29154,02
€. Oproti rozpočtu bol pokles v príjmoch o 8411,98 €. Nedaňové príimv vo výške 29026,21 € boli
tvorené poplatkami za ŠKD, MŠ, ŠJ a dobropisom. Grant vo výške 127,81 € tvoril príspevok od
právnickej osoby na školské ovocie). Pokles bol v položke stravné o 8367,33 €. Tento pokles bol
kompenzovaný transferom na tzv. obedy zadarmo. K navýšeniu došlo v položke ŠJ réžia o 954,6 €,
v položke ŠKD rodičovské poplatky o 506 € a v položke MŠ rodičovské poplatky o 287,- €. Oproti
roku 2018 došlo k poklesu celkových príjmov o 5450,24 €
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Kapitálové príjmy vlastné a cudzie, ich plnenie bolo v roku 2019 nasledovné:
Z vlastných zdrojov z predaja kapitálových aktív - pozemkov, obec získala 22,39 €.
Z cudzích zdrojov obec získal 257737,57 €. Celková výška kapitálových príjmov bola 257759,96 €.
Cudzie zdroje v €________________________________________________________________________
Učel
Poskvtovateľ
Výška v €
Zníženie
energetickej
náročnosti
budov
257737,57
Min. život, prostredia
MŠ+OcU

1.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov
Obec v roku 2019 čerpala výdavky nasledovne v €:
Upravený rozpočet
Schválený rozpočet
792254,00
Bežné výdavky
735466,00
419527,00
Kapitálové výdavky
414820,00

Bežné výdavky, ich čerpanie v €:
Obec
Obec
Všeobecné verejné službv
Výkonné orgány, Finančné a rozpočtové
záležitosti, Všeobecné verejné služby,
transakcie verejného dlhu
Vereinv poriadok a bezpečnosť
Ochrana pred požiarmi

Ekonomická oblasť
Všeob.prac. oblasť, Cestná doprava,
Komunikácie, Cestovný ruch,

Ochrana živ. prostredia
Nakladanie s odpadmi

Bvvanie a občianska vybavenosť
Rozvoj obcí, Verejné osvetlenie

Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Rekreačné a špor. služby, Kultúrne služby,
Vysielacie a vydavateľské služby,
Náboženské a iné spoločenské služby
Výskum a vývoj v oblasti kultúry

Skutočnosť
707026,03
392516,97

%
89,24
93,56

Upravený
rozpočet
175294,00

Skutočnosť

%

164981,66

94,12

161108,00
(2018)

147872,41

91,78

7715,00

6201,03

80.38

7988,00
(2018)

7827,15

97.98

30382,00

24915,03

82

22164.00
(2018)

20789,77

93,79

25200,00

23897,36

94,83

24510,00
(2018)

20114,15

82,06

44131.00

27509,99

64,34

46594,00
(2018)

33800.85

72,54

106603,00

81491,07

76,44

72007,00
(2018)

63313,79

87,92
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9781.00

8931,58

91,32

9790.00
(2018)

8711,95

88,98

Vzdelávanie

393148.00

369098,31

93,88

339636,09

97,01

Celkom

350072.00
(2018)
792254

707026,03

89,24

642066,16

92,48

Sociálne zabezpečenie
Choroba, Staroba, Rodina a deti

694233,00
(2018)

Plnenie výdavkov bolo nasledovné:
Trieda Všeobecné verejné službv: zahŕňa výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné,
príspevky do poisťovní a nemocenské dávky všetkých zamestnancov obce, príspevky ZMOS,
ZMOHO, agentúra Sever, na výdavky spojené s voľbami, na prevádzku všetkých stredísk OcU
(energie, materiál, údržba..), audit, splácanie úroku. Čerpanie výdavkov bolo na 94,12%. K najväčšej
úspore došlo v položke 630 tovary a služby (prevádzku všetkých stredísk OcU, energie, materiál,
údržba..), a to vo výške 3622,47 €. V porovnaní s rokom 2018 je čerpanie približne na rovnakej
úrovni.
Trieda Verejný poriadok a bezpečnosť: zahŕňa výdavky na prevádzku hasičskej techniky, nájomné
a finančný príspevok. Čerpanie výdavkov bolo na 80,38%. K najväčšej úspore došlo v položke 630
tovary a služby (celkové fungovanie hasičského zboru) a to vo výške 1431,97 €. V porovnaní s rokom
2018 má čerpanie pridelených prostriedkov klesajúcu tendenciu.
Trieda Ekonomická oblasť: zahŕňa výdavky na mzdové prostriedky, ostatné osobné vyrovnania,
poistné a nemocenské dávky za pracovníkov chránenej dielne a chráneného pracoviska, na údržbu
ciest a chodníkov, na materiál a prevádzku motorových vozidiel, na energie a na propagáciu a reklamu
(kalendáre, reklamné tabule, bannery). Čerpanie výdavkov bolo na 82 %. K najväčšej úspore došlo
v položke 630 tovary a služby (prevádzka motorových vozidiel, údržba ciest a chodníkov) a to vo
výške 3179,45 €. V porovnaní s rokom 2018 má čerpanie pridelených prostriedkov klesajúcu
tendenciu. Je možno na mieste si položiť otázku či sa šetrí na správnom mieste, či sa ušetrené
prostriedky nedali použiť efektívnejšie v prospech všetkých občanov obce.
Trieda Ochrana živ, prostredia: zahŕňa výdavky na nákup tovarov a služieb spojených s nakladaním
s odpadmi (nákup kompostérov, smetných nádob, vývoz komunálneho odpadu. Čerpanie výdavkov
bolo na 94,83 %. K úspore došlo v položke 630 tovary a služby a to vo výške 1302,64 €. V porovnaní
s rokom 2018 bolo pridelených viac prostriedkov a aj čerpanie bolo vo väčšom objeme.
Trieda Bvvanie a občianska vybavenosť: zahŕňa výdavky na údržbu verejného priestranstva, kosenie,
stavebný dozor, pozemkové úpravy, geometrické plány, údržbu a opravu verejného osvetlenie
a elektrickú energiu na verejné osvetlenie. Čerpanie výdavkov bolo na 64,34 % . K najväčšej úspore
došlo v časti Rozvoj obce, položka 630-materiál, dopravné, údržba, služby a to vo výške 13874,52 €
a v časti Verejné osvetlenie položka 630 - energie, materiál a to vo výške 2746,49 €. Celková úspora
je vo výške 16621,01 €. V porovnaní s rokom 2018 (čerpanie na 72,54 %) má čerpanie pridelených
prostriedkov klesajúcu tendenciu. Je možno na mieste si položiť otázku či sa šetrí na správnom
mieste, či sa ušetrené prostriedky nedali použiť efektívnejšie v prospech všetkých občanov obce.
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Trieda Rekreácia, kultúra a náboženstvo: zahŕňa výdavky na prevádzku kultúrno športovej haly
(KŠH), dotácie občianskym združeniam, folklórne slávnosti, knižnicu, FS Senková, tlač a výroba
obecných novín, energie a náklady spojené s údržbou cintorína, archeologický prieskum. Čerpanie
výdavkov bolo na 76,44 % . K najväčšej úspore došlo v časti Rekreačné a športové služby v položke
630 tovary a služby - energie, materiál KŠH a to vo výške 1651 1,49 € a v časti kultúrne služby
položka 630 - tovary a služby - materiál, dopravné, nájomné (kultúrne podujatia) a to vo výške
5431,98 €. Na údržbu cintorína sa vyčerpalo len 38,7% s rozpočtovaných prostriedkov. Je opäť na
mieste si položiť otázku či sa šetrí na správnom mieste, či sa ušetrené prostriedky nedali použiť
efektívnejšie v prospech všetkých občanov obce. V porovnaní s rokom 2018 má čerpanie pridelených
prostriedkov klesajúcu tendenciu.
Trieda Sociálne zabezpečenie: zahŕňa výdavky na ZŤP, poukážky na nákup pre dôchodcov, kultúrne
akcie pre dôchodcov, Jednota dôchodcov, príspevky pri narodení dieťaťa. Čerpanie výdavkov bolo na
91,32 %. K úspore došlo v položke 630 tovar)' a služby a to vo výške 448,35 €. V porovnaní s rokom
2018 je čerpanie približne na rovnakej úrovni.
RO
Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

157628
175723
10204

170292
176432
10204

Skutočnosť
k 31.12.2018
159148,82
171937,28
10203,92

140
30400
3340

140
31450
4630

127,81
23083,48
4597

377435

393148

369098,31

Výdavky z prostriedkov ŠR
Výdavky z prostriedkov obce
Výdavky
prenesené
z predchádzajúceho roka na ZŠ
Výdavky z darov a grantov
Výdavky -príjmy zo stravovania
Výdavky
z
prostriedkov
prijatých od rodičov a iných
Spolu

Plnenie výdavkov RO bolo nasledovné:
Výdavky RO sú v záverečnom účte rozpísané a rozdelené podľa poskytovateľa (zdroj), 111, 1311 - zo
štátneho rozpočtu, 41 - z prostriedkov obce,72a - od iných subjektov (školské ovocie), 1 2 í - poplatky
za stravné, 72g - rodičovské poplatky.
Kapitálové výdavky, ich čerpanie v €:
Výdavky: Ekonomická oblasť,
Bývanie a občianska vybavenosť
Nákup pozemkov
položka 711
Nákup prevádzkový strojov a zar.
položka 714
Projektová dokumentácia
položka 716
Rekonštrukcia a modernizácia
stavieb
položka 717
Celkom

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2019

%

12000

7361,03

27000

0

61,34
7,32
0

6000

4552,07

75,86

374527,00

380603,87

101,62

419527,00

392516,97

93,56

Výdavky:
Trieda Ekon. oblasť- zahŕňa výdavky na nákup pozemkov a traktora. Nákup pozemkov bol
realizovaný 61,34% čo je oproti predchádzajúcim rokom 2018 - 7,32% a 2017 - 0% výrazný posun,
ale neuskutočnil sa plánovaný nákup motorového vozidla - traktor.
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Trieda Bývanie a občianska vybavenosť: zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu (zvýšenie
energetickej účinnosti KŠH), modernizáciu a výstavbu budovy požiarnej zbrojnice, rekonštrukciu
budovy OcU a Materskej školy.

Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov
a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Príjmové finančné operácie v €
Upravený rozpočet

Skutočnosť k
31.12.2018
10203,92

10203,92
Zostatok z predchádzajúceho roku zo
ŠR na ZŠ s MŠ
29990,29
29990,29
Nevyčerpané prostriedky z MV SR na
hasičskú zbrojnicu
25429,71
119200,00
Prevod prostriedkov z rezervného fondu
65623,92
159394,00
Celkom
Prevod prostriedkov z rezervného fondu, rozpočtovaná čistka 119200,00 €, skutočný prevod bol
25429,71 €.
Výdavkové finančné operácie sú tvorené splátkou istiny vo výške 16680,-€.

1.3. Výsledok hospodárenia

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok
hospodárenia
a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok

bežného

Skutočnosť k 31.12.2018
805667,04
707026,03
+98641,01
257759,96
392516,97
-134757,01
-36116,00
11142,36
-47258,36

Príjmy - finančné operácie
Výdavky - finančné operácie
Zostatok - finančné operácie

65623,92
16680
48943,92

Celkom rozpočet obce:
Príjmy + finančné príjmy
Výdavky + finančné výdavky
Hospodárenie obce - prebytok
Vylúčenie z prebytku

1129050,92
11 16223,00
12827,92
11142,36

Hospodárenie obce po úprave

1685,56

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo SR
- na bežné výdavky pre Základnú školu- financovanie prenesených kompetencií v sume 8804,76 €
- na podporu výchovy detí k stravovacím návykom v sume 2337,60 €.
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Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených
finančných prostriedkov je schodok vo výške - 47258,36 €.
Zostatok finančných operácií v sume 48943.92 EUR, bol použitý na:
vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 37054,44 EUR a na pokrytie
bežných výdavkov z minulého roku na ZS vo výške 10203,92 € a finančná čiastka
1685,56 EUR sú nepoužité finančné prostriedky z rezervného fondu, ktoré je potrebné
vrátiť do rezervného fondu.

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch a v hotovosti (obec + RO. Rezervný fond.
Sociálny fond, k 31.12.2019
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom
bankovom účte č. 2462032356/0200. Sociálny fond je vedený na ďalšom samostatnom bankovom účte
č. 11690023723332/0200.
Stav rezervného fondu k 31.12.2019
93812,70 €
2631,74 €
Stav sociálneho fondu k 31.12.2019
Bankové účty
Obec:
BÚ VÚB bežný 23723332
BÚ Primá banka bežný 4060661001
Pokladňa -hotovosť
RO:
BÚ VÚB 3221688957BÚ VÚB 321483255 BÚ VÚB sociálneho fondu 3221701656
VÚB účet depozitný účet 3429335851
VÚB účet školskej jedálne 3221756358
Pokladňa HH
Pokladňa ŠJ
Záväzky k 31.12.2019
Záväzky voči bankám
Záväzky voči dodávateľom
Záväzky voči štátnemu rozpočtu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči daňovému úradu
Záväzky voči poisťovniam
Záväzky voči FO (zálohy na výruby)
Ostatné záväzky rezervy
Ostatné záväzky zo soc. fondu
Záväzky spolu:

20687,34 €
3182,51 €
1342,24 €
príjmový 0,00 €
výdavkový 0,00 €
3257,73 €
24470,41 €

0,00 €
0,00 €
0.00 €

59244,99 €
17731,51 €
11142,36 €
5469,74 €
728,62 €
3829,17 €
12384,17 €
1740,- €
2560.09 €
1 14830,65 €

Finančné usporiadanie vzťahov voči
štátnemu rozpočtu - transfer na prenesené kompetencie (školstvo) 8804,76 € použiť v rozpočtovom
roku 2020, transfer na podporu výchovy detí k stravovacím návykom v sume 2337,60 € vrátiť na účet
ÚPaSVR do 31.03.2020. (splnené)
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom zo strany obce bola vykonaná kontrola
zúčtovania poskytnutých dotácií občianskym združeniam (správnosť použitia finančných
prostriedkov). U OZ Starí Slovania a OZ Cykloturistický klub nebola ukončená administratívna
finančná kontrola.

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019

zriadeným a založeným právnickým osobám (RO) nevyčerpané finančné prostriedky 8804,76 € je
možné použiť do 31.3.2019 na bežné výdavky (obec poukáže RO- ZŠ s MŠ)
štátnym fondom usporiadané
rozpočtom iných obcí usporiadané
rozpočtom VUC usporiadané
2. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec má uzatvorenú zmluvu o úvere č.2 1/021/1 Oz 31.03.2010. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2025, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Zostatok istiny úveru k 3 i. 12.20í 9 je vo
výške 59244,99 €.
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:
celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka (2018)
Celková suma dlhuje k 31.12. 2019 na úrovni 12,31%.
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 (2018) 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.
Suma ročných splátok je k 31.12.2018 na úrovni 3,3822%.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a písmeno b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
3.
4.
5.
6.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec neposkytla žiadne záruky.
IJdaje o podnikateľskej činnosti
Obec nevykonávala podnikateľskú činnosť.
Hodnotenie programov rozpočtu
Návrh položkového rozpočtu Obce Podbiel na rok 2019 bol obecným zastupiteľstvom
dňa 13.02.2019 uznesením číslo 7/2019 schválený bez program ov.

Záver
Návrh záverečného ú č tu je spracovaný v súlade s príslušnými stanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16
ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz
o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom roku. Záverečný účet je určený pre širokú verejnosť,
pred schválením v zastupiteľstv e sa predkladá na verejnú diskusiu, aby sa obyvatelia obce mohli
k nemu vyjadriť. Z tohto dôvodu odporúčam zdôvodniť neplnenie výdavkovej časti rozpočtu
v jednotlivých triedach, kde je čerpanie nižšie ako napr.90%, nakoľko obec by mala v záverečnom
účte prezentovať svoiu činnosť..
Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade
s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku
a záväzkov obce Podbiel. Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2019 vyrovnané, možno
konštatovať, že obec vynakladala finančné prostriedky' účelne a hospodárne. Odporúčam dôsledne
dodržiavať VZN o poskytovaní dotácií obcou Podbiel.
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Na základe uvedených skutočností -predložený návrh záverečného účtu obce Podbiel za rok
2019 odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom bez výhrad.

V Podbieli dňa 04.06.2020
Ing. Mirosláv
kontrolór obce

Počet listov:
Výtlačok jediný
Registratúma značka - LF 4
Znak hodnoty a lehota uloženia - 5
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