ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO
ÚČTU OBCE BREZINY ZA ROK 2019
V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
Breziny za rok 2019.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Breziny za rok 2019 (ďalej len „odborné
stanovisko“) som spracoval na základe návrhu záverečného účtu obce Breziny za rok 2019.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Návrh záverečného účtu obce Breziny za rok 2019 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je
predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva (OZ) v zákonom stanovenej lehote, t. j. do
30. júna rozpočtového roka.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).
2. Dodržanie informačnej povinnosti
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli 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 v znení neskorších predpisov a s § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
3. Dodržanie povinnosti auditu
Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. a dala si overiť účtovnú
závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
č. 583/2004 Z. z.:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasiﬁkáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií,
e) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasiﬁkácie v súlade s opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná ekonomická
klasiﬁkácia rozpočtovej klasiﬁkácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona
č. 583/2004 Z. z. a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu, v súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. ﬁnančne
usporiadala svoje hospodárenie vrátane ﬁnančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým
poskytla prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala ﬁnančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
1. Rozpočtové hospodárenie
Podľa zákona o obecnom zriadení obec má povinnosť zostaviť rozpočet obce a pred
schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. Obec zostavila rozpočet na rok 2019 v súlade s
§ 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený a schválený ako
vyrovnaný.
Rozpočet obce nebol v priebehu roka upravovaný.
1.1. Rozpočtové hospodárenie v roku 2019
Hospodárenie obce dokumentuje tabuľka:
Schválený rozpočet v €
123 500

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
98 500
Kapitálové príjmy
500
24 500
Finančné príjmy
123 500
Výdavky celkom
z toho :
98 500
Bežné výdavky
25 000
Kapitálové výdavky
0
Finančné výdavky
Bežný rozpočet
0
Kapitálový rozpočet
-24 500
Finančné operácie
24 500
Rozpočtové hospodárenie obce
0
Z analýzy rozpočtovania a hospodárenia je zrejmé, že výsledok rozpočtového hospodárenia
obce, hodnotený v Záverečnom účte k 31.12.2019 je tvorený z rozdielu príjmov a výdavkov
obce - z bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a z finančných operácií.
1.2. Plnenie rozpočtu príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové, príjmy
kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z predaja majetku a poskytnuté granty
a transfery.
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1.2.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery),
ich plnenie bolo nasledovné:
2019
Rozpočet v €
Skutočnosť v € Plnenie v %
Daňové príjmy
103 033
118
Nedaňové príjmy
6 748
90
Iné nedaňové príjmy
16 724
458
Bežné príjmy
126 506
V návrhu záverečného účtu je spracovaný podrobný prehľad o poskytnutých transferoch a
grantoch pre obec – je uvedený poskytovateľ, účel a aj poskytnutá suma.
1.2.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
Schválený rozpočet vlastných kapitálových príjmov (z predaja kapitálových aktív – pozemkov)
vo výške 500 € a skutočný príjem za predaj pozemku vo výške 97 €, čo predstavuje 19 %
plnenie.
1.3. Čerpanie rozpočtu výdavkov
Obec čerpala výdavky nasledovne:
Rozpočet
schválený v €
Bežné výdavky
98 500
Kapitálové výdavky
25 000

Skutočnosť v €
126 252
10 892

Plnenie v %
128
44

1.3.1. Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasiﬁkácie
Bežné výdavky boli podľa ekonomickej rozpočtovej klasiﬁkácie čerpané nasledovne:
Schválený
Názov kategórie EK
Skutočnosť €
Plnenie %
rozpočet v €
Mzdy, platy, služobné
34 500
32 792
95
príjmy
Poistné a príspevok do
11 550
15 011
130
poisťovní
Tovary a služby
50 150
76 224
152
Bežné transfery
2 300
2 225
97
Spolu
98 500
126 252
128
1.3.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Názov kategórie EK
Kapitálové aktíva

Schválený
rozpočet v €

Skutočnosť €

25 000

10 892

Plnenie %
44

Kapitálové čerpanie výdavkov sa týka rekonštrukcii miestnej komunikácii a verejného
osvetlenia, nainštalovanie kamerového systému a nákupu počítačovej techniky.
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1.4. Výsledok hospodárenia
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov
ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok
alebo schodok jej rozpočtu podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z., prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu,
schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a
výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové
príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie
sú ﬁnančné operácie.
Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľka
Schválený rozpočet v €
Príjmy celkom
123 500
z toho :
Bežné príjmy
98 500
Kapitálové príjmy
500
Finančné príjmy
24 500
Výdavky celkom
123 500
z toho :
Bežné výdavky
98 500
Kapitálové výdavky
25 000
Finančné výdavky
0
Prebytok bežného rozpočtu
0
Schodok kapitálového rozp.
-24 500
Prebytok finančných operácií
24 500
Hospodárenie obce
0
Vylúčenie prebytku
Upravené hospodárenie obce

Čerpanie rozpočtu €
146 142
126 506
97
19 539
137 144
126 252
10 892
0
254
-10 796
19 539
8 997
-8 000
997

Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z., ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade
s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo
na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú. Ide o nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z
rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom
rozpočtovom roku vo výške 8 000 €. O túto sumu sa pre tvorbu peňažných fondov upraví
zostatok ﬁnančných prostriedkov, ktorý v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu 997,43 €.
2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t. j. majetok spolu krytý pasívami, t. j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky
predstavujú sumu 266 202 €. Obec eviduje dlhodobý hmotný, nehmotný a ﬁnančný majetok
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v celkovej hodnote 217 384 €. Obec zaznamenala úbytok majetku v porovnaní s minulým
rokom. Na hodnote majetku sa odzrkadlili odpisy tohto majetku.
2.1. Bilancia pohľadávok
Prehľad vývoja pohľadávok :
Rok
2018
2019

pohľadávky
7 348
9 409

Pohľadávky sa oproti minulému obdobiu zvýšili o 2 061 €.
2.2. Bilancia záväzkov
Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 40 850 €, v minulom roku to bolo 33 567 €, došlo
teda k nárastu celkových záväzkov obce o 7 283 €. Nárast bol spôsobený záväzkov voči
štátnemu rozpočtu v sume 8 000 €.
3. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie
4. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
Obec Breziny v roku 2019 neposkytla žiadne dotácie jednotlivcom, ani organizáciám.
5. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec nevykonávala podnikateľskú činnosť.
C. ZÁVER
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
č. 583/2004 Z. z. a obsahuje všetky predpísané náležitosti v zmysle ustanovení § 16 ods. 5
zákona č. 583/2004 Z. z. Návrh záverečného účtu bol v zmysle ust. § 9 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona
č. 583/2004 Z. z. zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná
závierka k 31.12.2019 bola overená audítorom v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Odporúčanie:

Na základe skutočností uvedených v tomto stanovisku odporúčam Obecnému zastupiteľstvu
Breziny predložený záverečný účet prerokovať a schváliť s výrokom „bez výhrad“.
Hlavný kontrolór obce Breziny
V Brezinách dňa 19.06.2020
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