ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K
NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE KOŠICKÁ BELÁ 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 Košická Belá za rok 2019.

A. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu obce Košická Belá za rok 2019 sa predkladá na prerokovanie obecnému
zastupiteľstvu v zákonom stanovenej lehote – do 6 mesiacov po skončení rozpočtového roka.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Košická Belá za rok 2019 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 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
2. Dodržanie informačnej povinnosti
Návrh záverečného účtu má byť verejne sprístupnený v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15dní
pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a s § 16
ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
V zmysle § 16 odst.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná dať overiť
účtovnú závierku audítorom podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení – audit aktuálne prebieha.
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods.5 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a to:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odst. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 odst.4 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
g) hodnotenie plnenia programov obce – nevzťahuje sa na obec
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 v znení neskorších zmien, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územnej samosprávy.

B. Zostavenie návrhu záverečného účtu
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupuje podľa § 16 ods.1 Zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka informácie o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracuváva do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 obec finančne vysporiadava svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej
usporiadava finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Finančné hospodárenie obce Košická Belá sa riadilo rozpočtom. Rozpočet na rok 2019 v súlade s § 10
ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z., bol schválený obecným zastupiteľstvom 12.10.2018 uznesením č.
23/2018 – 8A. Rozpočet bol zmenený 2x, 1. zmena bola schválená 30.08.2019 uznesením OZ č. 7/2019 –
4 a 2. zmena bola schválená 11.12.2019, uznesením OZ č. 9/2019 - 3.
Rozpočet obce bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený a schválený ako schodkový. Schodok kapitálového
rozpočtu mal byť vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

PRÍJMY CELKOM (obec a RO)
VÝDAVKY CELKOM (obec a RO)
HOSPODÁRENIE CELKOM

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET
644 935,00 €
641 558,00 €

UPRAVENÝ
ROZPOČET
799 876,88 €
794 654,99 €

ČERPANIE
ROZPOČTU
845 298,43 €
807 415,41 €

3377,00 €

5 221,89 €

37 883,02 €

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET
599 367,00 €
345 073,00 €
254 294,00 €

UPRAVENÝ
ROZPOČET
683 720,47 €
366 896,77 €
316 823,70 €

ČERPANIE
ROZPOČTU
724 396,48 €
359 884,83 €
364 511,65 €

SCHVÁLENÝ
UPRAVENÝ
ROZPOČET
ROZPOČET
20 000,00 €
4 105,00 €
26 400,00 € 125 645,22 €
-6 400,00 € -121 540,22 €

ČERPANIE
ROZPOČTU
4 105,00€
125 644 87€
-121 539,87 €

Bežný rozpočet (obec)

Príjmy
Výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

Kapitálový rozpočet (obec)

Príjmy
Výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

Finančné operácie (obec)
UPRAVENÝ
ROZPOČET
84 241,41 €
0,00 €
84 241,41 €

ČERPANIE
ROZPOČTU
84 241,41 €
0,00 €
84 241,41 €

Bežný rozpočet (rozpočtová organizácia ZŠ)
SCHVÁLENÝ
UPRAVENÝ
ROZPOČET
ROZPOČET
Príjmy
25 568,00 €
27 810,00 €
Výdavky
270 085,00 € 302 113,00 €
Schodok bežného rozpočtu
-244 517,00€ -274 303,00 €

ČERPANIE
ROZPOČTU
32 555,54 €
321 925,71 €
-289 370,17 €

Kapitálový rozpočet (rozpočtová organizácia ZŠ)
SCHVÁLENÝ
ROZPOČET
Príjmy
0,00 €
Výdavky
0,00 €

UPRAVENÝ
ROZPOČET
0,00 €
0,00 €

ČERPANIE
ROZPOČTU
0,00 €
0,00 €

UPRAVENÝ
ROZPOČET
0,00 €
0,00 €
0,00 €

ČERPANIE
ROZPOČTU
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Príjmy
Výdavky
Rozdiel finančných operácii

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Finančné operácie ( rozpočtová organizácia ZŠ)

Príjmy
Výdavky
Rozdiel finančných operácii

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET
0,00 €
0,00 €
0,00 €

 Bežné príjmy obce:
- daňové (podielové dane, miestne dane – daň z pozemkov, daň zo stavieb a bytov, daň za psa,
daň z ubytovania, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje)
celkovo v sume 390 916,81 EUR
- nedaňové príjmy (poplatok za komunálny odpad, nájomné obecných priestorov, správne
poplatky, ostatné poplatky, dary, celkovo v sume 50 824,92 EUR
- poskytnuté transfery, dary a granty - významný objem z poskytnutých transferov predstavujú
normatívne a nenormatívne finančné prostriedky určené na financovanie preneseného výkonu
štátnej správy a tiež transfery do sociálnej oblasti spolu 282 654,75 eur.
 Kapitálové príjmy obce:
príjmy z predaja majetku v sume 4 105,00 eur.
 Bežné výdavky obce:
- mzdy a poistné zamestnancov obecného úradu, cez ESF, matriky, materskej školy, odmeny za
voľby v sume 204 881,46 EUR,

-

výdavky na nákup všeobecného, kancelárskeho, stavebného, údržbárskeho materiálu, údržbu
priestorov , budov ciest, prístrojov, vozidiel, odvoz TKO, spotreba PHM, energie, členské
v ZMOS, MAS, RVC, Miniregión, rôzne druhy poplatkov, výdavky za ŠJ (telefón, materiál, služby –
deratizácie, revízie,..) a celkovo v sume 146 135,65 EUR,
- poskytnuté dotácie pre folklór, turistov, , futbalistov, Úniu žien, CVČ a farnosť v Košickej Belej
v sume 8 867,72 eur.
 Kapitálové výdavky obce:
- rekonštrukcia strechy MŠ v sume 21 692,58 EUR,
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v sume 39 356,04 EUR,
- vybudovanie prístrešku pri multifunkčnom ihrisku v sume 1 244,65 EUR,
- úhrada čiastky za multifunkčné ihrisko v sume 11 366,76 EUR,
- nákup traktora v sume 39 360,00 EUR,
- nákup sypača v sume 5907,65 EUR,
- nákup konvektomatu do ŠJ v sume 6 717,19 EUR.
Finančné operácie:
- sú súčasťou rozpočtu,
- prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú návratné zdroje
financovania a ich splácanie,
- napr. poskytnuté pôžičky, návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené
a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí,
- nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce,
a) príjmové – prevod prostriedkov z RF 54 241,41 EUR na úhradu kapitálových výdavkov a zostatok
prostriedkov z roku 2018 vo výške 30 000,00 EUR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, spolu
84 241,41 EUR,
b) výdavkové – 0,00 EUR.
 Bežné príjmy ZŠ:
- nájom telocvične, školné ŠKD, réžie ŠJ, stravné, iné príjmy spolu 32 555,54 EUR,
 Bežné výdavky ZŠ:
na mzdy a poistné za pedagogických, nepedagogických zamestnancov, zamestnancov ŠJ, ŠKD
v sume 238 086,78 EUR,
- transfery ( dopravné, pre deti v HN, na učebnice, lyžiarsky výcvik) spolu 3 395,12 EUR,
- výdavky za materiál, služby, energie, údržba strojov, techniky,.. energie, spolu 80 443,81 EUR.

Výsledok hospodárenia
Výsledkom hospodárenia je schodok -46 398,39 EUR, upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho
rozpočtu v sume 2 072, 40 EUR, je po úprave schodok vo výške -48 470,79 EUR, ktorý je krytý príjmovými
finančnými operáciami. Upravené hospodárenie obce a jej rozpočtovej organizácie v sume 35 770,62
EUR sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.

Bilancia aktív a pasív
Aktíva spolu
Pasíva spolu

2018
2 194 600,13
2 194 600,13

2017
2 090 472,44
2 090 472,44

Index vývoja

1,0498

Neoddeliteľnou súčasťou záverečného účtu obce je i tabuľkový prehľad bilancie aktív a pasív. Vzájomná
bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 je vyrovnaná.

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení §17 zákona č. 583/2004
Z.z., v zmysle ktorého môže obec použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových
výdavkov. Obec eviduje dlh voči dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu, SF, VBO,
a voči subjektom VS v celkovej sume 43 797,30 EUR.

Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu obsahuje
aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov. Obec poskytla
dotácie v celkovej sume 8 867,72 EUR.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
V roku 2019 obec nevykonávala podnikateľskú činnosť.

Hodnotenie programového rozpočtu
Novelou zákona č. 583/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy umožňuje
rozhodnúť obecnému zastupiteľstvu obce do 2000 obyvateľov o neuplatňovaní programovej štruktúry v
rozpočte obce (§ 4 ods. 5 - ustanovenie nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 14.12.2013). Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o neuplatňovaní programovej štruktúry .

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Košická Belá za rok 2019 bol spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti. Návrh záverečného účtu Obce Košická Belá za rok 2019 bol zverejnený spôsobom
v obci obvyklým. Riadna účtovná závierka za rok 2019 a hospodárenie obce za rok 2019 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
budú overené audítorom – v súčasnosti prebieha audit. Účtovná závierka za rok 2019 bola vykonaná
podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2019 vyjadruje verne vo
všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Košická Belá k 31.12.2019 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Košická Belá za rok 2019 výrokom
bez výhrad.
V Košickej Belej, 18.05.2020

Ing. Terézia Gregorovičová
hlavný kontrolór obce

