Hlavná kontrolórka Obce Žehňa

Stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Žehňa za rok 2020
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 Žehňa za rok 2020.
Odborné stanovisko som spracoval(a) na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Žehňa za rok 2020. Návrh bol zverejnený dňa 10.06.2021 na úradnej tabuli.
Návrh záverečného účtu Obce Žehňa za rok 2020 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh záverečného
účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotil:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- poskytnuté dotácie podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú
obcou zverejnené iným spôsobom
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
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 Žehňa.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila
povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods.4.
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, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
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Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia
MF SR č. MF-0101752004 – 42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2009-421,
MF/021218/2011, 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
a výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky.
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 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 Žehňa sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 53/12/2019 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa 12.12.2019.
Schválený rozpočet Obce Žehňa bol v priebehu roka 3x upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení:
- prvá zmena schválená dňa 30.06.2020 uznesením č. 21/2020 rozpočtovým opatrením
č. 1
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2020 uznesením č. 27/2020 rozpočtovým opatrením
č. 2 a č. 3
- tretie zmena schválená dňa 30.09.2020 uznesením č. 30/2020 rozpočtovým opatrením
č. 4

Rozpočet celkove

príjmy celkove
výdavky celkove
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Schválený
rozpočet
1 677 210,23
1 677 210,23

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 434 809,33
1 357 731,65

% plnenia
85,55
80,96

Bežný rozpočet
bežné príjmy
bežné výdavky

Schválený
rozpočet
1 117 966
1 001 433,03

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 100 996,35
881 968,75

% plnenia

Schválený
rozpočet
365 437
667 337

Skutočnosť
k 31.12.2020
301 005,75
467 422,70

% plnenia

Schválený
rozpočet
193 807,23
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
32 807,23
8 340,20

% plnenia

98,48
88,07

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

82,36
70,04

Finančné operácie

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácia

16,83
0

Plnenie rozpočtu príjmov :
100 Daňové pr íjmy







výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
dane z majetku
daň za psa
daň za nevýherné hracie automaty
daň za užívanie verejného priestranstva
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebná odpad

411 597,70 €
15 018,58 €
445,00 €
0,00 €
0,00 €
3 706,72 €

200 Nedaňo vé pr íjmy
 príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
 administratívne poplatky a iné poplatky a platby
 iné nedaňové príjmy a príjmy z dobropisov a vratiek

2 534,40€
6 132,04 €
26 409,38 €

300 Grant y a t ransfer y
 tuzemské bežné granty a transfery
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635 152,28 €

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové
dane. Daňové príjmy boli naplnené na 100 %, čo predstavuje viac ako 411 597,- €. Príjmy z
poplatkov za služby boli dosiahnuté v porovnaní s plánovanými príjmami na 97,51 %, čo
predstavuje viac ako 26 409,38,- €.

Plnenie rozpočtu výdavkov:
600 Bežné výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery

490 032,38 €
173 833,65 €
201 710,16 €
36 981,73 €

700 Kapit álo vé výdavky






294 184,63 €
28 567,18 €
57 257,41 €
52 786,92 €
34 626,56 €

výstavba Komunitného centra
rekonštrukcia Domu smútku - strecha
II. etapa Revitalizácia centra obce
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
nákup pozemkov

Finančné operácie:
1.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie Obec Žehňa v roku 2020 mala vo výške 32 807,23 €
2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Výdavkové finančné operácie Obec Žehňa v roku 2020 mala vo výške 8 340,20 €.

Výsledok hospodárenia:
Rozpočtový hospodársky výsledok:
Príjmy:
BR – obec
KR – obec

1 100 996,35 €
301 005,75 €

Príjmy spolu:

1 402 002,10 €
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Výdaje:
BR – obec
KR – obec

Výdaje spolu:

881 968,75 €
467 422,70 €

1 349 391,45 €

Rozpočtový hospodársky výsledok:
Príjmy:
Výdaje:

1 402 002,10 €
1 349 391,45 €

Prebytok:

52 610,65 €

Vylúčenie z prebytku
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

36 929,46 €
32 807,23 €
8 340,20 €

Upravený prebytok hospodárenia

40 148,22 €

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10 ods.3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/200x-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a VÚC.
Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2020 v objeme 40 148,22 € je súčasťou
návrhu záverečného účtu.:

NAVRH PRE OZ :
návrh rozdelenia prebytku rozpočtu,
(najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 – do rezervného fondu)
návrh tvorby a čerpania peňažných fondov obce,
Podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond min. vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka v zmysle zákona č.583/2004 Z z. v znení neskorších predpisov. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
5

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Bilancia aktív a pasív odzrkadľuje stav majetku a majetkové vzťahy obce. Aktíva a pasíva
v súvahe sa rovnajú. Uvádzam v skrátenom prehľade.
Bilancia aktív
Položka súvahy
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobo hmotný majetok
Dlhodobo finančný majetok
Obežný majetok
z toho:
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie
SPOLU:
Bilancia pasív
Položka súvahy
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
SPOLU:
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Stav k 1.1.2020 v €
1 365 077,78

Stav k 31.12.2020 v €
1 790 642,49

0
1 194 348,42
170 729,36
371 732,19

0
1 619 913,13
170 729,36
367 900,23

289,93
0
37 666,84
333 775,42
755,35
1 737 565,32

279,59
0
7 989,92
359 630,75
1 604,00
2 160 146,75

Stav k 1.1.2020 v €
1 239 505,97

Stav k 31.12.2020 v €
1 363 601,55

0
1 239 505,97
95 955,12

0
1 363 601,55
102 169,84

2 000,00
30 738,23
1 089,31
62 127,58
0
402 104,23
1 737 565,32

2 000,00
36 929,46
502,27
62 738,11
0
694 375,36
2 160 146,75

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Žehňa k 31.12.2020 eviduje záväzky vo výške 62 738,11€.

Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Žehňa nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej, príspevkovej organizácie ani
obchodnej spoločnosti.

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade so VZN o dotáciách
Obec Žehňa v roku 2020 poskytla dotáciu pre telovýchovnú jednotu vo výške 2 500,00 €,
OZ Rómovia napredujú dopredu... vo výške 1 400,00 €, MO Matice slovenskej vo výške
1 400,00 €.

Podnikateľská činnosť
Obec Žehňa v roku 2020 nevykonávala žiadne podnikateľské aktivity
Finančné usporiadanie finančných vzťahov
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec
Žehňa finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým
osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Žehňa schválila rozpočet na rok 2020 bez programovej štruktúry.
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Záver
Návrh záverečného účtu Obce Žehňa za rok 2020 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 Žehňa za rok 2020 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 2020 a hospodárenie obce za rok 2020 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 2020 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2020 vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu Obce Žehňa k 31.12.2020 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 Žehňa za rok
2020 výrokom

„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“

V Žehni, dňa 30.06.2021
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PhDr. Ľudmila Kopčáková
hlavná kontrolórka obce

