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Hlavný kontrolór Obce Tomášov

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Tomášov za rok 2019.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Tomášov za rok 2019.
Návrh záverečného účet Obce Tomášov za rok 2019 bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh
záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- poskytnuté zárukách podľa jednotlivých príjemcov
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
k dátumu predkladania záverečného účtu predkladala overenú účtovnú závierku podľa zákona
o obecnom zriadení § 9 ods.4.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §
10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2008-421,
MF/021218/2010, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územnej samosprávy.
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Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh
záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa
funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, a podľa ekonomickej klasifikácie na
úrovni hlavnej kategórie.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce
obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje
o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Tomášov sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 86/2018 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
27.12.2018.
Schválený rozpočet Obce Tomášov bol v priebehu roka upravovaný na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva rozpočtovým opatrením č.1. zo dňa 23.09.2019 s uznesením OZ č. 80/2019 , rozpočtovým opatrením č. 2. zo dňa 12.12.2019 s uznesením OZ č.
116/2019.
Výsledok rozpočtového hospodárenia
Schválený rozpočet

Bežné a kapitálové príjmy
Bežné a kapitálové výdavky
Výsledok rozpočtového
hospodárenia + prebytok
-schodok

4 407 700
4 953 100
- 565 400

Uprav.rozpočet Čerpanie rozpočtu
3 039 125
3 016 682
3 022 635
3 031 989
+ 16 490
-15 307

Bežný rozpočet
Schválený rozpočet

bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie + prebytok
-schodok

2 570 000
2 351 787
+ 218 213

Uprav.rozpočet Čerpanie rozpočtu
3 012 365
2 978 255
2 740 155
2 733 660
+ 272 210
+ 253 595
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Kapitálový rozpočet:
Schválený rozpočet

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie + prebytok
-schodok

1 817 700
2 601 313
- 783 613

Uprav.rozpočet Čerpanie rozpočtu
26 760
29 427
282 480
298 329
- 255 720
- 268 902

Finančné operácie:
Schválený rozpočet

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácie
Hospodárenie-prebytok-schodok

638 400
73 000
+565 400

Uprav.rozpočet Čerpanie rozpočtu
93 000
103 000
73 000
75 184
+ 20 000
+ 27 816

Celkové splnenie rozpočtu
Príjmy
bežné+kapitálové+príjmové
finančnéoperácie
Výdavky
bežné+kapitálové+výdavkové
finančné operácie
Hospodárenie-prebytok-schodok

Schválený
rozpočet
5 026 100
5 026 100
0

Uprav.rozpočet Čerpanie rozpočtu
3 132 125

3 119 682

3 095 635

3 107 173

+ 36 490

+12 509

Na základe bilancie rozpočtového hospodárenia- porovnania celkových príjmov
a výdavkov rozpočtu obce skonštatujem nasledovné:
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je prebytok bežného rozpočtu vo
výške 253 595 EUR.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového
rozpočtu vo výške 268 902 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je tvorený nákladmi
vynaloženými na dokončenie prístavby kultúrneho domu, na nákup technológie cisterny
s traktorom na triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov
nákladmi na rekonštrukciu atletického areálu, vybudovaním a technickým vybavením
odborných učební na ZŠ Tomášov.
Výsledok rozpočtového hospodárenia podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je:
schodok vo výške 15 307 EUR.
Plnenie rozpočtu príjmov :
100 Daňové príjm y
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku
120 Dane z majetku
130 Dane za tovary a služby
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
3

4
150 Poistné
190 Iné dane
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet

daňové
príjmy

1 400 000

1 413 101

Plnenie rozpočtu
1 412 918

% -ne plnenie
99,98

Zvýšenie daňových príjmov oproti schválenému rozpočtu zapríčinila skutočnosť
úprava objemu prostriedkov na prerozdeľovania z dane príjmu zo strany štátu. Navýšil sa
prídel výnosov z príjmu fyzických osôb oproti rozpočtovaného podielu. Daňové príjmy boli
naplnené na 99,98 %, .

Porovnanie stavu celkových daňových nedoplatkov k 31.12.2018 a k 31.12.2019
%
Daňové nedoplatky
k 31.12.2018
k 31.12.2018
Rozdiel
2019/2018
1 436
2 213
1 215
154,10
Výška daňových nedoplatkov k celkovému objemu daňových príjmov je na veľmi
nízkej úrovni, a vykazuje vysokú úroveň daňovej disciplíny .
200 Nedaňové príjm y
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
230 Kapitálové príjmy
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
290 Iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet

nedaňové
príjmy

350 000

460 000

Plnenie rozpočtu
558 136

% -ne plnenie
121,33

Objem nedaňových príjmov sa navýšil, celkom je o 98 136 EUR vyšší oproti
upravenému rozpočtu z dôvodu navýšenia príjmov obce za poskytnuté služby.

Porovnanie stavu celkových nedaňových nedoplatkov k 31.12.2017 a k 31.12.2018
%
Nedaňové
Rozdiel
k 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
2019/2018
nedoplatky
2019-2018
50 012

55 327

53 980

- 1 347

97,56
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Trend nedaňových nedoplatkov za sledovaný rozpočtový rok vykazuje ustálenú tendenciu za
predchádzajúce roky. Súčasťou uvedených nedoplatkov sú neuhradené poplatky za stočné
ako aj nedoplatky za prenájom bytových a nebytových priestorov.
300 Grant y a transfery
310 Tuzemské bežné granty a transfery
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet

grantové
príjmy

820 000

1 106 109

Plnenie rozpočtu
983 047

% -ne plnenie
88,87

Výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy
sú grantové príjmy , ich výška je závislá na počtu žiakov v školských zariadeniach a na
úspešnosti obce v grantových programoch.
Plnenie rozpočtu výdavkov:
600 Bežné výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je úspora rozpočtu oproti plánovanému o
6 495 €. Z hľadiska podprogramov výraznejší nárast zbadať pri výdavkoch na vzdelávanie
ktoré je nosným prvkom rozpočtu obce , navýšenie je nárast 52 111 € oproti plánovanému
rozpočtu. .
700 Kapitálové výdavky
710 Obstarávanie kapitálových aktív
720 Kapitálové transfery
Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je navýšenie výdavkov oproti
plánovanému rozpočtu vo výške 15 849 € následkom dokončenia stavebných prác na
objektoch obce.
Finančné operácie:
1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
520 Zahraničné úvery
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V príjmovej časti finančných operácií je zahrnutý prijatý úver vo výške 58 000 € na
nákup traktora, použitie rezervného fondu vo výške 35 000 € a použitie zostatku finančných
zdrojov z predchádzajúcich rokov vo výške 10 000 €.
2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
810 Úvery, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
820 Splácanie istín
Výdavkové finančné operácie zahrňujú splatené mesačné splátky úverov vo výške
75 184 € .
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
1. Bilancia aktív a pasív v tis. €

Ukazovateľ
A
Aktíva obce
Aktíva ostat. subj. obce
Aktíva obce spolu

Účtovný stav
k 31.12.2019
Brutto
Netto
1
2
10 058 625
6 228 929
10 058 625

Precen.
nezohľad. v
účtovníctve
3
-

6 228 929

Účtovný stav
k 31.12.2018
9 779 440
9 779 440

Precenenie ornej pôdy , trvalých trávnych porastov, cenných papierov obec
nezrealizovala.
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Porovnanie stavu celkových bankových úverov:
Bankové úvery

-

k 31.12.2018

k 31.12.2019

Rozdiel

472 850

483 678

+10 828

skutočné bežné príjmy za rok 2019 bez dotácií
60 % skutočných príjmov
zostatok nesplatených úverov k 31.12.2019
percentuálna výška dlhu obce ku 60 %
skutočným bežným príjmom za rok 2019

%
2019/2018
102,28
2 004 207 €
1 202 524 €
483 678 €
40,22 %
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Zákonná podmienka prijatia úveru je splnená , celková suma dlhu obce neprekročí
60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka .Na základe takto
vymedzených zákonných pravidiel obec spĺňala podmienky prijatia návratných zdrojov
financovania.

Porovnanie stavu celkových krátkodobých záväzkov:
Krátk. záväzky

19 456
6 270

27 244
0

+7 788
-6 270

%
2019/2018
140,02
23,68

89 861

89 642

-219

99,75

k 31.12.2018

Dodávateľia
Nevyfakturované
dodávky
Spolu krátk. záväzky

k 31.12.2019

Rozdiel

Celkové zníženie krátkodobých záväzkov obce o 219 EUR je nerelevantné, štruktúra
týchto záväzkov je verifikovateľné zvýšením záväzkov voči dodávateľom a znížením
záväzkov za nevyfakturované záväzky zo strany dodávateľov .
Zo strany obce bola dodržaná ustanovizeň obchodného zákonníka že splatnosť faktúr
je stanovená v maximálnej dĺžke do 60 dní.
Súčasná úverová zaťaženosť a nesplatené krátkodobé záväzky obce neohrozujú finančnú
stabilitu obce v ďalšom rozpočtovom roku.
IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH
PRÍJEMCOV
Obec neposkytla nijaké záruky za úvery v zmysle bankových predpisov.
Návrh záverečného účtu Obce Tomášov za rok 2019 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Tomášov za rok 2019 v zmysle § 9 os. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Účtovná závierka za rok 2019 bola vykonaná podľa zákona 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
Tomášov za rok 2019 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

V Tomášove, dňa 17.09.2020

––––––––––––––––––––––
ing. Ervin Bernáth
hlavný kontrolór obce
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