Správa o výsledku kontroly plnenia schváleného rozpočtu obce Trnávka
k 31.12.2020
Na základe plánu práce hlavného kontrolóra obce Trnávka na I. polrok 2021
schváleného na zasadnutí Obecného zastupiteľstva predkladám správu o výsledky kontroly
plnenia schváleného rozpočtu obce Trnávka k 31.12.2020.
Rozpočet obce Trnávka na rok 2020 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č.
3/2020 dňa 30.04.2020. Rozpočet obce bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 583/2001
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako prebytkový, príjmy v sume 378 772
€ a výdavky v sume 247 230 €. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a
kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet v priebehu roka bol upravený jedenkrát.
Schválený rozpočet po zmene bol zostavený ako prebytkový a to celkové príjmy 381 772 €
a celkové výdavky vo výške 262 614 €. Plnenie schváleného rozpočtu za obdobie do
31.12.2020 predstavovali príjmy vo výške 383 101,90 € a výdavky vo výške 234 574,15 €.
Príjmy
Plnenie príjmov rozpočtu obce k 31.12.2020
Bežné príjmy v celkovom objeme 279 902,67 € pozostávajú z daňových príjmov vo výške
247 095,02 €, z nedaňových príjmov vo výške 19 711,95 € a z grantov a transferov vo výške
13 095,70 €., ktoré boli naplnené k 31.12.2020 na 100,34 % z ročného predpokladu.
Kapitálové príjmy: obec neplánovala a ani nedosiahla príjem z kapitálového rozpočtu na rok
2020.
Príjmové finančné operácie boli rozpočtované, vo výške 103 199,23 €. Plnenie k 31.12.2020
bolo vo výške 103 199,23 €, ktoré pozostávajú z nevyčerpaných finančných prostriedkov
z roku 2019. Celkové plnenie finančných operácií je 100 %.

Druh príjmov

Rozpočet 2020
€

v

Skutočnosť
k 31.12.2020 v €

Plnenie v %

Výnos dane z príjmov

174 243

170 129,79

97,64

Daň z nehnuteľnosti

59 502

58 869,33

98,94

Domáce dane ma tovary a služby

24 546

18 095,90

73,72

Miestne dane spolu

258 291

247 095,02

95,67

Ostatné nedaňové príjmy

10 355

19 711,95

190,36

Granty a transfery

9 927

13 095,70

131,92

1

Bežné príjmy spolu

278 573

279 902,67

100,48

Kapitálové príjmy

0

0

0

Finančné operácie

103 199

103 199,23

100

Príjmy celkom

381 772

383 101,90

100,34

Výdavky
Plnenie výdavkov rozpočtu obce k 31.12.2020
Výdavková časť rozpočtu obce na rok 2020 v zmysle § 4 ods.5 Zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola zostavená bez programovej štruktúr. Sú
v ňom zahrnuté bežné výdavky verejnej správy, obrana, bezpečnosť a poriadok, ekonomická
oblasť, ochrana životného prostredia, bývanie a občianska vybavenosť, rekreácia, kultúra
a náboženstvo, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Ďalej sú v ňom zahrnuté kapitálové
výdavky na správu a údržbu ciest , na rekreáciu, kultúru a náboženstvo a na predprimárne
vzdelávanie.
Druh výdavkov

Rozpočet 2020 v
€

Skutočnosť
k 31.12.2020 v €

Plnenie v
%

122 053

120 168,67

98,46

2. Obrana

1 650

2 848,72

172,65

3. Bezpečnosť a poriadok

1 400

1 523,80

108,84

4. Ekonomická oblasť

3 841

3 529,41

91,89

5. Ochrana životného prostredie

17 108

18 689,39

109,24

6.Bývanie a občianska vybavenosť

3 200

2 424,41

75,76

8. Rekreácia, kultúra a náboženstvo

29 291

20 786,27

70,96

9. Vzdelávanie – školské zariadenia

59 821

58 387,80

97,60

2 450

2 264,88

92,44

240 814

230 623,35

95,77

1. Výdavky verejnej správy

10.
Sociálne
dôchodcovia

zabezpečenie

Bežné výdavky spolu

-

2

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 21 800 €. Čerpanie k hodnotenému
obdobiu je 3 950 € na rekonštrukciu a modernizáciu materskej školy. Celkové plnenie
kapitálového rozpočtu predstavuje 18,12 % plnenie.
Druh výdavkov

Rozpočet 2020 v
€

Skutočnosť
k 31.12.2020 v €

06.2.0. Rozvoj obcí

8 000

0

08.4.0 Projektová dokumentácia
a rekonštrukcia kaplnky

9 000

0

09.1.1 Rekonštrukcia
a modernizácia MŠ

4 000

3 950,80

98,77

Kapitálové výdavky spolu

21 800

3 950,80

18,12

Plnenie v %

Výdavkové finančné operácie
01.7.0 Transakcia verejného dlhu - neboli rozpočtované ani čerpané v roku 2020.
Sumarizácia výsledkov rozpočtového hospodárenia obce k 31.12.2020
v eurách
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu
Hospodárenie celkom vrátane
operácií

279 902,67
0
103 199,23
383 101,90
230 623,35
3 950,80
finančných

234 574,15
148 527,75

Záver:
Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu poskytuje celkový prehľad o výsledkoch
rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok 2020.
Kontrolou čerpania bežných výdavkov bolo zistené, že obec prekročila rozpočet pri
niektorých položkách. čím bol porušený § 12 ods. 3 a § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Odporúčam na
nápravu zistených nedostatkov prijať uznesenie o rozšírení kompetencií starostu obce na
vykonanie zmien v rozpočte v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
3

územnej samosprávy tak, aby celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu boli zachované t.j.
len v štruktúre rozpočtu, čo znamená presuny medzi jednotlivými položkami. V rámci tohto
uznesenia navrhujem určiť konkrétnu sumu do ktorej výšky sa môže uplatniť uvedená
kompetencia.
Podrobný prehľad o plnení rozpočtových príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov obce
k 31.12.2020 je uvedený v prílohe tejto správy.
Tabuľková časť o plnení rozpočtu obce vychádza z údajov účtovnej závierky a finančných
výkazov spracovaných ku dňu 31.12.2020.

Bc. Marta Klinerová v.r.
hlavná kontrolórka obce

v Trnávke, dňa 16.03.2021

Príloha: Tabuľkový prehľad o plnení rozpočtu obce k 31.12.2020
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