STANOVISKO
hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu Obce Bušovce za rok
2020

V súlade s §18f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákona o obecnom zriadení“) predkladám Obecnému
zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Bušovce za rok 2020.
Odborné stanovisko som spracoval na základe podkladov predložených k návrhu
záverečného účtu Obce Bušovce za rok 2020.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného
účtu Obce Bušovce.
Pri spracovaní odborného stanoviska a posudzovaní predloženého návrhu záverečného
účtu obce som prihliadala na:
a) zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Obce Bušovce za rok 2020,
b) metodickú správnosť predloženého návrhu záverečného účtu.
a) Návrh záverečného účtu Obce Bušovce za rok 2020 bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy“), s prihliadnutím na ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), zákona 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona o financovaní škôl) a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má
povinnosť overenia účtovnej závierky ustanovenej § 9 ods. 4 zákona o obecnom
zriadení. Ku dňu spracovania tohto stanoviska, účtovná závierka Obce Bušovce
audítorom overená nebola. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 bol v zákonom
stanovenej lehote v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení
zverejnený obvyklým spôsobom pre vyjadrenie obyvateľov obce – bol verejne
sprístupnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
b) Predložený záverečný účet hodnotí hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2020,
analyzuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov peňažných
fondov, finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a iným verejným inštitúciám.
Záverečný účet obce, v náväznosti na § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, obsahuje údaje o plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
obce za rok 2020, v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona. Údaje o plnení rozpočtu
sú doplnené informáciou o finančných operáciách. Záverečný účet ďalej obsahuje
prehľad rozpočtového hospodárenia vrátane návrhu na použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia, prehľad tvorby a použitia prostriedkov rezervného
a sociálneho fondu, bilanciu aktív a pasív, finančnom usporiadaní voči zriadeným
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a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí a rozpočtom VÚC. Záverečný účet neobsahuje prehľad o poskytnutých
dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a prehľad o stave a
vývoji dlhu obce, nakoľko nemá žiadne úverové zaťaženie, údaje o nákladoch
a výnosoch podnikateľskej činnosti, nakoľko obec takúto činnosť nevykonáva a ani
údaje o hospodárení príspevkových organizácií, nakoľko Obec Bušovce nie je
zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
Zverejnený návrh záverečného účtu obce bol doplnený o pripomienky.
Predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2020 obsahuje povinné
náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B. Spracovanie záverečného účtu
Pri spracovaní záverečného účtu za rok 2020 obec postupovala podľa § 16 ods. 1
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka
údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu obce.
V súlade s § 16 ods. 2 tohto zákona obec finančne usporiadala svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám a právnickým osobám,
ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu a iným verejným inštitúciám.

1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie Obce Bušovce sa v roku 2020 riadilo schváleným rozpočtom
na rok 2020, ktorý bol prijatý uznesením obecného zastupiteľstva č. 33/2019 dňa 13.12.2019.
Ako celok bol rozpočet pre rok 2020 schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet obce
bol schválený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový,
s plánovaným krytím čiastočne z prebytku bežného rozpočtu a čiastočne z príjmových
finančných operácií.
V priebehu roka 2020 schválilo obecné zastupiteľstvo tri úpravy rozpočtu obce
rozpočtovými opatreniami č. 1 - 3/2020 (uzneseniami č. 7/2020, 18/2020, 26/2020). Týmito
rozpočtovými opatreniami sa upravil bežný rozpočet s prebytkom 14 690,00 eur, kapitálový
rozpočet so schodkom 36 690,00 eur s plánovaný krytím z prebytku bežného rozpočtu
a z príjmových finančných operácií v sume 22 000,00 eur.
Z rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií Obce Bušovce za rok
2020 vyplýva prebytok hospodárenia v objeme 20 553,22 eur, pri celkových príjmoch
v objeme 102 302,94 eur a celkových výdavkoch v sume 81 749,72 eur.
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Hodnotenie rozpočtu v eurách:
Schválený

Príjmy celkom (bez FO)
Výdavky celkom (bez FO)
Hospodárenie obce celkom

Upravený

Čerpanie

% plnenia

107 370
107 370
0

114 047,51
114 047,51
0

102 302,94
81 749,72
20 553,22

89,70
71,68
X

87 370
75 350
+12 020

90 047,51
75 357,51
+ 14 690,00

94 205,94
71 073,72
+23 132,22

111,41%
94,31%

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového rozpočtu

0
32 020
-32 020

2 000,000
38 690,00
-36 690,00

2 000,00
10 676,00
- 8 676,00

100,00%
27,59%

Príjmové FO
Výdavkové FO
Výsledok finančných operácií

20 000
0
+20 000

22 000,00
0,00
+22 000,00

6 097,00
0,00
+ 6 097,00

27,71%

Výsledok hospodárenia bežného
a kapitálového rozpočtu

-20 000

Bežný rozpočet:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Výsledok bežného rozpočtu

Kapitálový rozpočet:

Výsledok hospodárenia po
započítaní finančných
operácií:

0

- 22 000,00

0

+ 14 456,22

+20 553,22

Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 a § 10 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Metodického
usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF /010175/2004-42 zo dňa 8.
decembra 2004 v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Výsledkom hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok
14 456,22 eur.

vo výške

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c)zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov je v sume 6 097,00 eur.
Na účely tvorby rezervného fondu je potrebné prebytok hospodárenia znížiť o sumu
361,81 eur, čo predstavuje rozdiel medzi stavom finančných prostriedkov na základnom
bežnom účte a v pokladnici k 31.12.2020 a prebytkom – výsledkom rozpočtového
hospodárenia.
Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia :
20 553,22 eur
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2020:
20 191,41 eur,
z toho :
- Pokladnica
1 067,53 eur
- Bežný účet 30027562/0200
19 132,71 eur
- Účet 261-Peniaze na ceste
- 8,83 eur
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Na tvorbu rezervného fondu sa navrhuje upravený prebytok rozpočtového
hospodárenia v sume 20 191,41 eur.
Navrhované vysporiadanie výsledku hospodárenia obce za rok 2020 je plne
v súlade s platnými zákonmi a predpismi, ako aj možnosťami jeho usporiadania.

1.1. Plnenie rozpočtu príjmov obce k 31.12. 2020
V rozpočtovom období roka 2020 predstavovalo celkové skutočné plnenie príjmov
obce (bez finančných operácií) objem 96 205,94 eur, pri dosiahnutí celkových bežných
príjmov obce v objeme 94 205,94 eur a kapitálových príjmov v sume 2 000,00 eur.
Vlastné príjmy obce (t.j. príjmy bez grantov a transferov a bez príjmov rozpočtových
organizácií) boli dosiahnuté v objeme 87 067,61 eur
Objem finančných prostriedkov poskytnutých obci formou dotácií (grantov
a transferov) predstavoval celkom 9 138,33 eur t. j. 9,50 % z celkových príjmov, pričom
bežné dotácie predstavovali 7 138,33 eur a kapitálové dotácie 2 000,00 eur.
Celkové bežné príjmy obce boli splnené na 104,62 % voči rozpočtovaným príjmom.
Plnenie príjmov bolo ovplyvnené pandémiou ochorenia Covid 19 . Plnenie príjmu z podielu
na dani z príjmov fyzických osôb bolo vo výške 103,85 %, plnenie príjmov dane
z nehnuteľnosti bolo vo výške 124,04 %, plnenie príjmov z poplatkov za komunálny odpad
bolo vo výške 74,72 %. Celkové príjmy v roku 2020 boli oproti minulému roku (2019) nižšie
o 12,59 %.

1. 2. Čerpanie rozpočtu výdavkov obce k 31.12. 2020
V rozpočtovom období roku 2020 predstavovalo skutočné čerpanie výdavkov objem
celkom 81 749,72 eur. Z celkového objemu výdavkov predstavujú bežné výdavky objem
71 073,72 eur, t.j. 86,94 % a kapitálové výdavky objem 10 676,00 eur, t.j. 13,06%.
Hodnotené bežné výdavky boli vyčerpané na 94,32 % a voči rozpočtu boli celkom
nedočerpané o 4 283,79 eur.
Kapitálové výdavky boli čerpané na 27,59 % .
Celkové výdavky obce voči plánovaným výdavkom predstavujú plnenie 71,68 %.
Skutočné výdavky roku 2020 boli v porovnaní s rokom 2019 nižšie o 16 963,30 eur.
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Záverečný účet neobsahuje čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie.
Prehľad o rozpočte a čerpaní výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
v eur
Funkčná
klasifikácia
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Názov
Bežné výdavky:
Výkonné a zákonodarné
orgány (obecný úrad)

Schválený Rozpočet
rozpočet po úprave

Skutočné
čerpanie

% čerpania

56 497

57 349,51

53 430,42

93,17

281

281,00

313,82

111,68

0132
0160
0220
0320
0451
0510
0620
0640
0820

Finančné a rozpočtové
záležitosti
Rámcové plánovacie
a štatistické služby
Všeobecné verejné služby
Civilná obrana
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Kultúrne služby

0
900
0
2 742
850
7 450
2 200
2 500
820

0
900,00
0
2 742,00
850,00
7 450,00
1 355,00
2 500,00
820,00

1 152,00
846,22
450,00
1 744,41
558,96
8 831,21
299,00
920,23
76,17

X
94,09
X
63,62
65,76
118,54
22,07
36,81
9,29

0830
1020
0810

Vysielacie a vydavateľské
služby
Staroba
Rekreačné a športové služby

110
1 000
0

110,00
1 000,00
0

38,40
1 170,00
0

34,91
117,00
x

Bežné výdavky spolu

75 350

75 357,51

71 073,72

94,32

Obecný úrad- správa
Cestná doprava
Rozvoj obce
Kapitálové výdavky spolu

4 000
28 020
0
32 020

4 975,00
28 020,00
5 695,00
38 690,00

4 975,00
0
5 701,00
10 676,00

100
0
100,11
27,59

0112

0111
0451
0620

1.3. Finančné operácie
Finančné operácie príjmové a výdavkové, zatriedené podľa rozpočtovej klasifikácie v
hlavnej kategórií 400, 500 a 800, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce,
realizujú sa nimi návratné zdroje financovania a ich splácanie, predaj a obstaranie
majetkových účastí a pod. nevstupujú do prebytku a schodku rozpočtu obce a teda
neovplyvňujú prebytok resp. schodok rozpočtu obce.
V roku 2020 boli príjmové finančné operácie rozpočtované v schválenom rozpočte vo
výške 20 000,00 eur – použitie rezervného fondu na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Úpravami rozpočtu boli doplnené o použitie prostriedkov ŠR nevyčerpaných v roku 2019
v sume 2 000,00 eur na obstaranie motorovej kosačky.
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Skutočné plnenie príjmových finančných operácií k 31.12.2020 bolo v sume 6 097,00
eur takto:
- zapojenie prostriedkov ŠR nevyčerpaných v roku 2019 v sumu 2 000,00 eur,
- prijatie dlhodobej finančnej výpomoci Ministerstva financií SR z dôvodu výpadku
podielových daní pre pandémiu ochorenia Covid 19 v sume 4 097,00 eur.
V roku 2020 neboli použité finančné prostriedky rezervného fondu, pretože nedošlo k plneniu
rozpočtu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Upozorňujem na opätovné nedodržiavanie rozpočtu v niektorých položkách rozpočtu.

2. Bilancia aktív a pasív
V priebehu roka 2020 došlo k nárastu hodnoty dlhodobého hmotného
o 6 200,55 eur. Hodnota dlhodobého finančného majetku sa nezmenila, tvorená je
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v sume 43 180,19 eur. Celkovo
neobežného majetku sa zvýšila o 5 579,55 eur na hodnotu 200 784,84 eur, nakoľko
odpisov majetku neprevýšila hodnotu investícií realizovaných v roku 2020.

majetku
akciami
hodnota
hodnota

Hodnota krátkodobých pohľadávok klesla o 61,39 eur na sumu 5 557,39 eur. Výška
finančných účtov narástla o 18 759,07 eur na 61 073,49 eur. Časť finančných účtov bola
k 31.12. 2020 tvorená rezervným fondom vo výške 39 600,29 eur.
Hodnota vlastného imania stúpla o 15 055,20 eur na 246 358,31 eur, nárast bol
spôsobený kladným účtovným hospodárskym výsledkom za rok 2019. Výška záväzkov zo
zúčtovania medzi subjektami verejnej správy klesla o 2 000,00 eur. Výška krátkodobých
záväzkov stúpla o 5 541,12 eur na 13 116,40 eur. Tento nárast bol spôsobený predovšetkým
prijatím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR
v sume 4 097,00 eur, ktorá sa bude splácať až v roku 2024 až 2027. Výška záväzkov nie je
dôvodom pre zavedenie ozdravného režimu podľa § 19, ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
V roku 2020 obec prijala návratné zdroje financovania v sume 4 097,00 eur.
Úverová zaťaženosť obce k 31.12.2020 je bola nulová. Ručiteľské záväzky obce voči
tretím osobám obec k 31.12. 2018 neeviduje. Suma ročných splátok návratných zdrojov
financovania vrátane úrokov bola v roku 2020 taktiež nulová.
Obec k 31.12.2020 eviduje dlhodobú finančnú výpomoc v sume 4 097,00 eur.
Konštatujem, že obidve hodnotené podmienky stanovené
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli v roku 2020 splnené.

§

17

zákona

Keďže obec eviduje dlh len vo výške 4 097,00 eur, finančná situácia obce je veľmi
priaznivá. Napriek tomu prijatie nových úverov vyžaduje dôsledné zvažovanie, nakoľko
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možný nepriaznivý vývoj ekonomických parametrov môže mať nepriaznivý dopad na vývoj
príjmov obce. Odporúčam prijatie len takých úverov, ktoré vedia garantovať návratnosť zo
zvýšenia príjmov alebo zníženia výdavkov obce, prípadne takých, ktoré by slúžili na krytie
časového nesúladu pri čerpaní fondov Európskej únie.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obce nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
V náväznosti na uvádzané skutočnosti a po prerokovaní v Obecnom zastupiteľstve
Obce Bušovce odporúčam Obecnému zastupiteľstvu Obce Bušovce uzatvoriť prerokovanie
predloženého návrhu záverečného účtu Obce Bušovce za rok 2020 výrokom

schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.

Ľubomíra Šmáliková
hlavná kontrolórka obce
Bušovce 04.05.2020
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Obec v zmysle § 16, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnila
povinnosť overenia účtovnej závierky ustanovenej § 9, ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Z názoru nezávislej audítorky k riadnej účtovnej závierke obce za rok 2018 vyplýva, že
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Bušovce k 31.
decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Okrem toho audítorka
konštatovala, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
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