Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu za rok 2020 obce Trnávka

Záverečným účtom obce rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich
rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia
určuje §16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odborné stanovisko predkladám
v súlade s § 18f ods. 1, písm. c), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha a odborné posúdenie všetkých tých
aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument to zákona disponovať.
Jednotlivé jeho kroky možno zostaviť do nasledovnej postupnosti:
1. Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi
predmetmi
Návrh záverečného účtu obce má byť zostavený v plnom súlade s požadovanými právnymi
normami, ktoré jeho zostavenie odborne a právne definujú a podmieňujú a to predovšetkým
so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, konkrétne §16 ods. 5, v zmysle ktorého má obsahovať:
a) Rozpočet obce musí byť členený na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy,
kapitálové výdavky a finančné operácie
b) Bilanciu aktív a pasív
c) Prehľad o stave a vývoji dlhu
d) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
e) Prehľad o jednotlivých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
f) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
g) Hodnotenie plnenia programov obce
Možno konštatovať, že návrh záverečného účtu obce Trnávka obsahuje predpísané náležitosti.
2. Overenie účtovnej závierky obce a jeho rozpočtového hospodárenia audítorom
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, konkrétne §16 ods.3 je
obec povinná dať si overiť účtovnú závierku. Audit účtovnej závierky bude vykonaný do
decembra 2021.
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3. Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce zákonným spôsobom
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §9 ods.2, je obec povinná
zverejniť rozpočet obce najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Obec zverejnenie
splnila zákonným spôsobom a to zverejnením záverečného účtu na úradnej tabuli obce
Trnávka.
4. Hospodárenie a finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a
organizáciam
V súlade s §16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách zemnej samosprávy
v znení neskorších predpisov, musí obec finančne vysporiadať svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu, ako i usporiadať finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtom vyšších územných celkov,
možno konštatovať, že všetky vzťahy boli riadne usporiadané a zúčtované v súlade so
zákonom. Právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu obce
kvôli mimoriadnej situácii z dôvodu pandémie COVID-19 termín odovzdania zúčtovania
dotácií bol predĺžený do konca apríla 2021.
5. Plnenie rozpočtu obce
Ako bolo uvedené v bode 1 tejto správy, rozpočet obce Trnávka je v zmysle §10 ods.3 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou vnútorne členený na:
a) bežné príjmy a výdavky
b) kapitálové prímy a výdavky
c) finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.04.2020
uznesením č.3/2020 ako prebytkový a to na príjmovej strane v sume 378 772 EUR a na
výdavkovej strane v sume 247 230 EUR. Zmena rozpočtu bol prostredníctvom rozpočtového
opatrenia schvaľovaný obecným zastupiteľstvom jedenkrát. V upravenom rozpočte obec
plánovala prebytkové hospodárenie za rok 2020 v sume 381 772 EUR na príjmovej strane
a v sume 262 614 EUR na výdavkovej strane.
Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2020 bolo vo výške 383 101,90 €, čo
predstavuje 100,34 % plnenie predpokladaných príjmov, z toho bežné príjmy vo výške
279 902,67 € a príjmové finančné operácie vo výške 103 199,23 €.
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu bolo vo výške 234 574,16 €, čo predstavuje 89,32 %
plnenie predpokladaných výdavkov, z toho bežné výdavky vo výške 230 623,35 € a
kapitálové výdavky vo výške 3 950,80 €
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6. Bilancia aktív a pasív
Neoddeliteľnou súčasťou záverečného účtu obce Trnávka je i tabuľkový prehľad bilancie
aktív a pasív. Zostatková hodnota na strane aktív je 1 166 333,34 EUR, zostatková hodnota na
strane pasív je taktiež 1 166 333,34 EUR. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 je
vyrovnaná.
7. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
Obec Trnávka nemá k 31.12.2020 zriadenú príspevkovú organizáciu.
8. Prehľad o stave vývoji dlhu
Obec Trnávka eviduje k 31.12.2020 záväzky voči dodávateľom vo výške 1 699,15 EUR, voči
zamestnancom 9 182,59 EUR a voči poisťovniam a daňovému úradu 5 316,36 EUR.
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Trnávka neposkytla k 31.12.2020 žiadnu záruku.
10. Podnikateľská činnosť
Obec Trnávka nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia
Mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia obce je v súlade s ustanovením §2 písm. b)
a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, definujúcim prebytok rozpočtu
ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a schodok ako záporný rozdiel
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Je taktiež v súlade s §10 ods.3 písm. a) a b)
potvrdzujúcom jeho členenie na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové
príjmy a kapitálové výdavky ( kapitálový rozpočet).

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020

Bežné príjmy spolu

279 902,67

Bežné výdavky spolu

230 623,35

Bežný rozpočet

+ 49 279,32

Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu

0
3 950,80
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Kapitálový rozpočet

-3 950,80

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

45 328,52

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

103 199,23
0
103 199,23

PRÍJMY SPOLU

383 101,90

VÝDAVKY SPOLU

234 574,15

Hospodárenie obce

148 527,75

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

148 527,75

Prebytok rozpočtu v sume 45 328,52 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 navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 950,80 EUR navrhujeme
vysporiadať z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu. Prebytok finančných operácií vo
výške 103 199,23 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu rozpočtu za rok
2020 vo výške 148 527,75 EUR t. j. 100% z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) ,b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13.Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu a fondu opráv
Tvorba a použitie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov . Zostatok sociálneho fondu obce k 31.12.2020 je vo výške
2 681,59 EUR.

Vyhodnotením hospodárenia obce Trnávka za rok 2020 môžem konštatovať, že splnilo svoje
základné poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zámery rozpočtu
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v plnej miere realizovať. Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam Obecnému zastupiteľstvu
schváliť:
SCHVÁLIŤ CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE BEZ VÝHRAD.

Bc. Klinerová Marta v.r.
hlavná kontrolórka obce

V Trnávke, dňa 16.03.2021

5

