OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK HLAVNÝ KONTROLÓR

V zmysle § 18f, odsek 1, písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), predkladám
ODBORNÉ STANOVISKO K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE SPIŠSKÝ
ŠTVRTOK ZA ROK 2019.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Spišský Štvrtok za rok 2019 (ďalej len
“stanovisko“) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Spišský
Štvrtok za rok 2019, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa
14. mája 2020.

I.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu obce Spišský Štvrtok (ďalej len „návrh záverečného účtu“) z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého Návrhu záverečného účtu obce Spišský Štvrtok za rok 2019
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Spišský Štvrtok za rok 2019 (ďalej len „návrh záverečného účtu“)
bol 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 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce Spišský Štvrtok
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s vnútorným nariadením obce – 3/2009 –
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Spišský Štvrtok v znení neskorších
dodatkov (ďalej len „Zásady 3/2009“).
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods.
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2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 odsek 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (§ 9 ods. 4).
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
 údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
 bilanciu aktív a pasív,
 prehľad o stave a vývoji dlhu,
 údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce,
 prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých
príjemcov,
 údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
 hodnotenie plnenia programov obce
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 a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a
vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Vykázaný výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 je zistený v súlade s § 2 písm.
b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia je spracovaný v súlade s § 16 ods. 6 až 8 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet na rok 2019 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3.12.2018 uznesením č.
53/2018.
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Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový

rozpočet ako schodkový, schodok bol vykrytý príjmovými

finančnými operáciami, ktoré zahŕňali prevod z fondov a z prebytku bežného rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. V priebehu roka bolo
vykonaných 10 rozpočtových opatrení, a to:
p.č.

Dátum schválenia

Schvaľovateľ

Číslo uznesenia / účel

suma RO v €

1

21.1.2019

Obecné zastupiteľstvo

9/2019 / úprava na zariadenia

-10 252

2

18.3.2019

Obecné zastupiteľstvo

16/2019 / povolené prekročenie

27 000

3

3.6.2019

Obecné zastupiteľstvo

43/2019 / povolené prekročenie

43 300

4

15.7.2019

starosta

presun

15 020

5

26.8.2019

Obecné zastupiteľstvo

53/2019 / povolené prekročenie

25 000

6

2.9.2019

starosta

presun

7

28.10.2019

Obecné zastupiteľstvo

58/2019/presun

5 000

8

9.12.2019

Obecné zastupiteľstvo

8 400

9

11.12.2019

starosta

10

21.12.2019

starosta

67/2019/presun
povolené prekročenie/účelové
dotácie
presun

900

111 294
15 506

1.Bežný rozpočet
Schválený rozpočet bežných príjmov vo výške 2 097 290 € bol zmenený rozpočtovými
opatreniami na 2 247 929 €, plnenie bežných príjmov bolo 2 183 765,51 € v percentuálnom
vyjadrení 97,15 %. V porovnaní s rokom 2018 vzrástli bežné príjmy o 302 900,57 €.
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 2 045 960 € bol zmenený rozpočtovými
opatreniami na 2 193 634 €, čerpanie bežných výdavkov bolo 1 949 564,72 € v percentuálnom
vyjadrení 88,87 %. V porovnaní s rokom 2018 bolo čerpanie rozpočtu vyššie o 377 470,76 €.
Schválený rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami upravovaný na základe
dosiahnutých vyšších bežných príjmov, ale aj na základe skutočného čerpania bežných
výdavkov.
1.1 Plnenie rozpočtu príjmov
Daňové príjmy
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Daňové príjmy v roku 2019 vo výške 1 374 412,02 € vzrástli v porovnaní s rokom 2018 o 19%,
vlastné daňové príjmy (miestne dane a komunálny odpad) poklesli o 13 %, výnos dane
poukazovanej územnej samospráve zo štátneho rozpočtu, tzv. podielová daň vzrástla o 22 % a
tvorila 95 % podiel na celkových daňových príjmoch. Celkovo boli daňové príjmy v porovnaní
s upraveným rozpočtom naplnené na 100,65%.
Nedaňové príjmy
Ide o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov.
Príjmy z majetku sú v porovnaní s rokom 2018 vyššie o 12 %, celkove obec zaznamenala
zníženie nedaňových príjmov o 5 %, t.j. o 3 018,58 €.
Obec spravuje 36 bytov nižšieho štandardu, z ktorých obci plynuli v roku 2019 príjmy z nájmu
vo výške 5 691,87 €, príjmy za elektrinu a vodu vo výške 5 751,56 €. Tieto príjmy poklesli z
dôvodu poklesu počtu nájomníkov.
Bežné granty a transfery
Ide o príjmy získané v rámci sektora verejnej správy, o príjmy účelovo určené na financovanie
konkrétnych projektových aktivít, preneseného výkonu štátnej správy, na aktívne opatrenia na
trhu práce, na výkon osobitného príjemcu a pod. Najväčší objem týchto finančných
prostriedkov je určený na financovanie základného školstva v rámci preneseného
výkonu štátnej správy na obce.
1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Bežné výdavky zahŕňajú najmä výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a služby, bežné transfery,
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom.
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 2 045 960 € bol zmenený rozpočtovými
opatreniami na 2 193 634 €, čerpanie bežných výdavkov bolo 1 949 564,72 €. V porovnaní
s rokom 2018 stúpli výdavky, vrátane výdavkov základnej školy o 24 %.
1.2.1. Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec v roku 2019 poskytla dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. v súlade s VZN
č.1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám –
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podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel vo výške 24 100 €.
K 31.12.2019 boli poskytnuté dotácie finančne zúčtované v plnej výške v súlade s VZN č.
1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Žiadateľ dotácie podľa účelu

BEŽNÉ VÝDAVKY

Suma finančných prostriedkov v €
poskytnuté

použité

rozdiel

24 100

24 100

0,00

12 300,00

12 300,00

0,00

Folklórna skupina Štvrtočan

3 400,00

3 400,00

0,00

Miestny odbor Matice Slovenskej

1 300,00

1 300,00

0,00

Základná organizácia JDS

1 100,00

1 100,00

0,00

Stolnotenisový klub

4 000,00

4 000,00

0,00

Hokejový klub

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 100

24 100

0,00

Obecný športový klub

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPOLU

2.Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy a výdavky
Plánované príjmy kapitálového rozpočtu v sume 632 307 € po úprave sa podarilo naplniť vo
výške 415 766,41 €, čo predstavuje 65,75 % plnenie. Tento príjem predstavuje príjem z predaja
pozemkov podľa kúpnych zmlúv vo výške 4 540 €. Obci bola poskytnutá dotácia zo ŠR a
zdrojov EÚ na rekonštrukciu budovy materskej školy vo výške 382 359,77 €. Obec dostala
ďalej dotácie na obnovu vybavenia výdajnej školskej kuchyne, na parkovaciu plochu, kabíny
na futbalovom ihrisku a na územný plán.
Kapitálové výdavky zahŕňajú plánované investičné aktivity obce. Zdrojom financovania týchto
aktivít sú prostriedky bežného rozpočtu, grantové a fondové (fond rozvoja obce).

3.Finančné operácie
Prostredníctvom finančných operácií obec vykonáva prevody z peňažných fondov a realizujú
sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté
pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky,

OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK HLAVNÝ KONTROLÓR

predaj a obstaranie majetkových účastí. Obec Spišský Štvrtok v roku 2019 cez príjmové
finančné operácie zapojila do rozpočtu finančné prostriedky základnej školy z roku 2018 na
dočerpanie v roku 2019 vo výške 20 015,78 € a tiež nespotrebované finančné prostriedky na
materskú školu vo výške 1 011,87 €. Ďalej je to zostatok na potravinovom účte ZŠ 4 187,27 €.
Z fondu rozvoja obce sa čerpali finančné prostriedky vo výške 38 600,70 € na rekonštrukciu
miestnych komunikácií v obci. Cez výdavkové finančné operácie sa realizovali splátky istiny
úveru vo výške 4 461,95 €.

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 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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.
Výsledok rozpočtového hospodárenia
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Spišský Štvrtok za rok 2019 prebytok v sume 77
423,36 €.
príjmy

výdavky

výsledok

bežný rozpočet
kapitálový rozpočet

2 183 765,51
415 766,41

1 949 564,72
572 543,84

234 200,79
-156 777,43

Výsledok rozpočtového hospodárenia

2 599 531,92

2 522 108,56

77 423,36

Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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
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únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.
Keďže výsledok rozpočtového hospodárenia obce po korekcii, 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. je kladný (77 423,36 €) obec má povinnosť tvoriť rezervný fond vo
výške najmenej 10 %. Celkové hospodárenie obce po korekcii a zapojení finančných operácií
je vo výške 117 675,26 € a rovná sa stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch a v
pokladni, ktoré sú významné pre výsledok hospodárenia. Tieto prostriedky sú zdrojom pre
tvorbu peňažných fondov obce.

4.1. Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia pre tvorbu fondov
Návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia


povinný prídel do rezervného fondu

5 495,00 €

(10 % prebytku rozpočtového hospodárenia)


prídel do fondu opráv /bytové domy/

3 415,12€

(60 % z uhradeného ročného nájomného, t. j. z 5 691,87 €)


po zohľadnení finančných operácií a korekcii do fondu rozvoja obce

SPOLU

108 765,14 €
117 675,26 €

5. Bilancia aktív a pasív
5.1 Aktíva a pasíva
Aktíva, t.j. majetok obce a pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky obce podľa účtovnej závierky
k 31.12.2019 predstavujú sumu 6 282 850,12 €. V roku 2019 došlo k nárastu aktív a pasív o
274 580,09 €.
5.2 Pohľadávky
Obec eviduje pohľadávky vo výške 122 161,44 €, čo je nárast oproti roku 2018 o 14 %.
Krátkodobé pohľadávky nedaňové za byty nižšieho štandardu – nájomné, voda, elektrina v
porovnaní s rokom 2018 stúpli o 7 %, vo finančnom vyjadrení o 4 602,40 €. Vzrástli
pohľadávky za komunálny odpad o 24 %, vo finančnom vyjadrení o 4 125,81 €; daňové vzrástli
o 75 %, vo finančnom vyjadrení o 9 184,83 €. Obec je osobitným príjemcom dávok v hmotnej
núdzi, z ktorých realizuje platby vyššie uvedených pohľadávok. Dlhodobé pohľadávky poklesli
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oproti roku 2018 o 3 % na celkovú sumu 13 045,28 €. Tvoria ich pohľadávky za NN pripojenia
vo výške 6 663 € a pohľadávky za vybudované kanalizačné prípojky v lokalitách IBV
Iliašovská cesta, Ovsisko vo výške 6 382,28 €.
5.3 Záväzky
Záväzky obce vo výške 91 331,74 € klesli oproti roku 2018 o 423,14 €. Tvoria ich vytvorené
rezervy (na audit a nevyfakturované dodávky a služby), zúčtovanie medzi subjektmi VS
(nevyčerpané dotácie zo ŠR), dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu, krátkodobé záväzky voči
dodávateľom v lehote splatnosti, voči zamestnancom záväzky zo miezd a odvodov za december
2019.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec k 31. 12. 2019 eviduje krátkodobé záväzky, všetky v lehote splatnosti:


voči dodávateľom

7 971,22 €



zamestnancom

25 692,67 €



orgány sociálneho a zdravotného poistenia 16 391,01 €



daň z príjmu

4 211,86 €



obstávky z platu a iné záväzky

842,97 €

Úverová zadlženosť
Obec v priebehu roka ukončila splácanie municipálneho úveru od Prima banky Slovensko a.s.
Do roku 2019 vstupovala s úverovým zostatkom istiny vo výške 4 461,95 €. K 31.12.2019 obec
nemá žiaden úver. Na základe vyššie uvedeného je výška úverovej zadlženosti obce 0,00 %
zo skutočných bežných príjmov za rok 2018, vrátane príjmov od základnej školy po odpočítaní
cudzích príjmov (grantov a transferov), t.j. zo sumy 1 266 792,25 €. Splátky úveru vo výške 4
461,95 € a zaplatené úroky vo výške 24,58 € predstavujú dlhovú službu 4 486,53 €, t. j. 0,35
% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Prehľad úverovej zadlženosti a dlhovej služby od roku 2010
vlastné príjmy k
31.12.
úverová
zadlženosť
dlhová služba
Rok/€
predchádzajúceho zadlženosť
v%
istina+úrok
rozpočtového roka
577 126,00
94 324,00
16,34
26 731,00
2010
478 751,00
136 062,00
28,42
10 309,00
2011

dlhová
služba
v%
4,63
2,15
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

555 957,00
605 546,18
673 683,87
692 552,14
781 656,23
887 006,29
917 578,72
1 266 792,25

131 061,95
124 061,95
114 061,95
101 061,95
76 461,95
40 461,95
4 461,95
0,00

23,57
20,49
16,93
14,59
9,78
4,56
0,49
0,00

15 667,85
16 899,53
19 228,17
21 368,30
32 442,51
43 416,55
36 669,36
4 486,53

2,82
2,79
2,85
3,09
4,15
4,89
4,00
0,35

Celková suma dlhu obce neprekročila 60 % vlastných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady
výnosov = dlhová služba neprekročila 25 % vlastných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka.
Konštatujem, že boli dodržané pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa §
17 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

7. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.

8. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

9. Hodnotenie programov rozpočtu
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2019
zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu obce boli alokované do 10 programov,
ktoré sa vnútorne členia na podprogramy, prvky a projekty.
Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj
zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia
príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK HLAVNÝ KONTROLÓR

Záver
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a
na webovom sídle obce.
Riadna účtovná závierka k 31.12.2019 a rozpočtové hospodárenie obce bolo v súlade s
§ 9 ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce
Spišský Štvrtok za rok 2019 výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Ing. Veronika Hoffmannová
Hlavný kontrolór
Obce Spišský Štvrtok

