ODBORNÉ STANOVISKO
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Osikov za rok 2019
Podľa § 16 ods. 12 zákona číslo 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon 583/2004 Z. z.)“,
návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka.
Podľa § 18f ods. písm. c/ zákona číslo 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
predkladám
odborné stanovisko
k záverečnému účtu Obce Osikov za rok 2019.

A. Náležitosti návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu Obce Osikov za rok 2019 bol spracovaný v súlade so znením
ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v platnom znení, ale aj ostatnými súvisiacimi právnymi
normami.
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.. Obsahuje údaje
o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. a to:
▪
▪
▪

bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“)
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“)
finančné operácie

Obec Osikov finančne usporiadala svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k
subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Navrhovaný záverečný účet
obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z. z. a to:
▪
▪
▪
▪
▪

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou
bilanciu aktív a pasív
prehľad o stave a vývoji dlhu
údaje o hospodárení príspevkových organizácii v jej pôsobnosti – Obec Osikov nemá
zriadené príspevkové organizácie
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách
podľa jednotlivých príjemcov, návrh záverečného účtu neobsahuje, pretože Obec Osikov
nevykonáva podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky.

B. Údaje o plnení rozpočtu
Hospodárenie Obce Osikov sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet Obce
Osikov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 10. 2018 uznesením č. 102/2018.
Zmeny rozpočtu boli realizované rozpočtovými opatreniami, ktoré boli schválené OZ v
priebehu roka 2019 a to nasledovne:
▪
▪
▪

I.

prvá zmena schválená dňa 22.03.2019 uznesením č. 27/2019
druhá zmena schválená dňa 16.08.2019 uznesením č. 71/2019
tretia zmena schválená dňa 14.12.2019 uznesením č. 114/2019

Plnenie rozpočtu obce
Rozpočet obce k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet

Príjmy celkom

Schválený rozpočet po poslednej zmene

537 063,- EUR

891 844,- EUR

490 063,- EUR

582 461,- EUR

0,- EUR

237 383,- EUR

Finančné príjmy

47 000,- EUR

72 000,- EUR

Výdavky celkom

537 063,- EUR

884 744,- EUR

432 352,- EUR

504 036,- EUR

Kapitálové výdavky

94 361,- EUR

244 746,- EUR

Finančné výdavky

10 350,- EUR

135 962,- EUR

0,- EUR

7 100,- EUR

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

z toho:
Bežné výdavky

Rozpočtové hospodárenie obce

II.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

582 000,80

z toho: bežné príjmy obce

582 000,80

Bežné výdavky spolu

487 563,32

z toho: bežné výdavky obce

487 563,32

Bežný rozpočet

94 437,48

Kapitálové príjmy spolu

237 382,68

z toho: kapitálové príjmy obce

237 382,68

Kapitálové výdavky spolu

179 705,74

z toho: kapitálové výdavky obce

179 705,74

Kapitálový rozpočet

57 676,94

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 152 114,42
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku

-1 181,06

Upravený prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

150 933,36
26 000,00

Výdavkové finančné operácie

135 956,36

Rozdiel finančných operácií

-109 956,36

PRÍJMY SPOLU

845 383,48

VÝDAVKY SPOLU

803 225,42

Hospodárenie obce

42 158,06

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku

- 1 181,06

Upravené hospodárenie obce

40 977,00

Prebytok rozpočtu v sume 152 114,42 EUR 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 zo ŠR v sume -1 181,06 EUR a podľa osobitných predpisov v sume 150 928,36
EUR je navrhnuté použiť na:
▪
▪

tvorbu rezervného fondu v celkovej sume =40 977,00 EUR
vysporiadanie zostatku finančných operácií v celkovej sume =109 956,36
EUR

Na základe uvedených skutočností je navrhovaná tvorba rezervného fondu za rok 2019
v celkovej sume =40 977,00 EUR.

III.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v platnom
znení. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 01. 01. 2019

72,58

KZ k 31. 12. 2019

5 515,00

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v platnom znení. Tvorbu a
použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 01. 01. 2019

482,03

KZ k 31. 12. 2019

1 673,83

IV.

Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA
Názov
Majetok spolu

ZS k 1.1.2019 v EUR
1 710 183,16

Neobežný majetok spolu

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 714 421,57

1 504 829,25

1 587 669,35

34 793,46

45 933,46

Dlhodobý hmotný majetok

1 299 306,43

1 371 006,53

Dlhodobý finančný majetok

170 729,36

170 729,36

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu

203 105,86

124 417,63

z toho:
Zásoby

0,00

0,00

95 612,36

0,00

0,00

0,00

566,74

761,97

106 926,76

123 655,66

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlhodobé

0,00

0,00

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krátkodobé

0,00

0,00

2 248,05

2 334,59

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2019 v EUR
1 710 183,16

Vlastné imanie

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 714 421,57

773 095,30

823 492,30

0,00

0,00

Fondy
Výsledok hospodárenia

0,00
773 095,30

0,00
823 492,30

Záväzky

184 744,26

82 226,87

540,00

900,00

0,00

31 181,06

1 014,70

1 868,17

43 781,20

44 825,64

Bankové úvery a výpomoci

139 408,36

3 452,00

Časové rozlíšenie

752 343,60

808 702,40

z toho:
Oceňovacie rozdiely

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

V.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2019

Stav záväzkov k 31. 12. 2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom

17 277,83

17 277,83

- zamestnancom

15 001,73

15 001,73

- poisťovniam

10 028,67

10 028,67

- daňovému úradu

2 052,41

2 052,41

- ostatné záväzky

2 333,17

2 333,17

Záväzky spolu
k 31.12.2019

46 693,81

46 693,81 13

z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31. 12. 2019
Veriteľ

VÚB, a. s. Bratislava

Účel

chodníky

vodovod

Výška poskytnutého úveru

50 000,00

125 612,36

Ročná splátka istiny za rok 2019

10 344,00

125 612,36

153,04

188,42

3 452,00

0,00

Ročná splátka úrokov za rok 2019
Zostatok úveru (istiny) k 31. 12. 2019
Rok splatnosti

2020

VÚB, a. s. Bratislava

2019

Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o termínovanom úvere č. 533/2015/UZ na výstavbu
chodníkov v obci. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2020. Splátky úveru sú
pravidelné mesačné vždy 25-tého dňa vo výške 862,00 EUR.
Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o termínovanom úvere č. 552/2018/UZ za účelom
financovania „Výstavby vodovodu v obi Osikov“. Splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
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 platnom znení, 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
b) 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
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.

Zostatok istiny k 31.12.2019
3 452,00

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018
518 079,53

§ 17 ods.6 písm. a)
0,66%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**
10 344,00

Skutočné upravené bežné príjmy

§ 17 ods.6 písm. b)

k 31.12.2018*
411 132,11

2,51%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

VI.

Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel, konkrétne:
a)
b)
c)
d)
e)

subjekt:
účel dotácie:
suma poskytnutej dotácie:
suma skutočne (zúčtovanej) dotácie:
rozdiel:

Telovýchovná jednota Družstevník Osikov
bežné výdavky
=3 500,- EUR
=3 500,- EUR
=0,- EUR

K 31. 12. 2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2012
o dotáciách.

VII.

Hodnotenie plnenia programov obce

Obecné zastupiteľstvo v Osikove uznesením č. 158/2013 zo dňa 20. 12. 2013 schválilo
zostavovať rozpočet bez programovej štruktúry.

VIII.

Záver

Plnenie zákonných povinnosti
a) Záverečný účet obce bol zverejnený na úradnej tabuli od 05. 06. 2020 v súlade so
znením § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
b) Záverečný účet je štruktúrovaný v členení podľa § 10 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
c) Overenie ročnej účtovnej uzávierky audítorom, v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004
Z. z. sa v súčasnosti realizuje a bude ukončené v priebehu roka 2020.
d) Návrh záverečného účtu Obce Osikov za rok 2019 je spracovaný v súlade s § 16 zákona
č. 583/2004 Z. z. v platnom znení. Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa
zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Súčasťou návrhu záverečného
účtu sú:

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
- Poznámky k 31. 12. 2019

Na základe kontroly predložených dokumentov prehlasujem, že záverečný účet je spracovaný
v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie,
ako aj stav majetku a záväzkov obce.
Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2019 prebytkové, je zrejme, že obec
vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne.
Na základe vykonaného posúdenia a zhodnotenia dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov
v hospodárení Obce Osikov a v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

odporúčam

obecnému zastupiteľstvu Obce Osikov uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Osikov za rok 2019 výrokom:

„Obecné zastupiteľstvo Obce Osikov celoročné hospodárenie Obce Osikov
s c h v a ľ u j e b e z v ý h r a d!“

V Osikov, 10. 06. 2020

Ing. JUDr. Jozef Sendek, v. r.
Hlavný kontrolór Obce Osikov

