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Odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba
k návrhu záverečného účtu obce Závažná Poruba za rok 2019
Záverečný účet je sústava ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky hospodárskej činnosti
obce za uplynulý rok. Je to súbor dokumentov prezentujúcich výsledky jej rozpočtového
hospodárenia za rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok.
Obsah záverečného účtu je ustanovený §-om 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmení a doplnení niektorých zákonov
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len zákon č. 583/2004) a obsahuje
porovnanie údajov skutočnosti vo vzťahu k rozpočtu vrátane jeho aktualizácií.
Ustanovením §-u 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 369/1990) je uložené hlavnému kontrolórovi
obce vypracovať odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce pred jeho
schválením, ktoré týmto predkladám.
1. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z predloženého návrhu záverečného účtu rozpočtu
obce Závažná Poruba za rok 2019 vypracovaného na základe účtovných výkazov, vykonanej
inventarizácie majetku a záväzkov obce a z vlastných poznatkov z odbornej a kontrolnej
činnosti. Spracovanie stanoviska bolo posudzované z dvoch hľadísk, a to posúdenie
zákonnosti predloženého návrhu a posúdenie metodickej správnosti jeho zostavenia.
2. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Závažná Poruba za rok 2019
Súlad so všeobecne záväznými predpismi
Návrh záverečného účtu obce Závažná Poruba za rok 2019 bol spracovaný v súlade so
zákonom č.583/2004. Zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho neskorších
zmien a doplnkov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl , stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatných súvisiacich
všeobecne záväzných predpisov. Predložený návrh záverečného účtu obce spĺňa náležitosti
ustanovené § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004.
Dodržanie informačnej povinnosti obce
Návrh záverečného účtu musí byť v súlade s §-om 9 ods.2 zákona č. 369/1990 a §-om 16
ods.9 zákona č. 583/2004 zverejnený spôsobom v obci obvyklom v zákonom stanovenej
lehote, ktorá je najmenej 15 dní pred jeho schválením Táto povinnosť bola splnená, návrh
záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 5.5.2020
s očakávaným termínom jeho schválenia na rokovaní zastupiteľstva dňa 5.5.2020.
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Vykonanie auditu
Obec má v zmysle § 16 ods.3 zákona č.583/2004, § 9 ods.4 Zákona č.369/1990 a § 19 ods.1
písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení povinnosť zabezpečiť
overenie účtovnej závierky audítorom, a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve za rok 2019 do 31.12.2020. Ku dňu spracovania tohto odborného stanoviska
ešte nebola účtovná závierka za rok 2019 audítorom overená, skutočnosť, či tak bolo
vykonané vyhodnotím v stanovisku k návrhu záverečného účtu za rok 2020. Nakoľko aj pri
stanovisku k záverečnému účtu za rok 2018 bola obdobná situácia s overením ročnej
uzávierky audítorom, hodnotím jej vykonanie za rok 2018 tu. Môžem skonštatovať že
účtovná uzávierka z rok 2018 vrátane auditu výročnej správy a rozpočtového hospodárenia
bola audítorom Ing. Pavlom Fiantom overená, správa audítora bola vypracovaná dňa
18.7.2019 s výrokom: podľa môjho účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz
finančnej situácie obce a výsledku jej hospodárenia k 31.12.2018. Ďalej v nej uviedol, že
výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a že obec konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Rozpočtové opatrenia
Rozpočet Obce Závažná Poruba na rok 2019 bol schválený uznesením č. 36/2018 dňa
14.12.2018. Bol upravovaný Uzneseniami zastupiteľstva č. 4/2019 dňa 25.2.2019, č.14/2019
dňa 27.5.2019, č. 19/2019 dňa 24.6.2019 a č. 22/2019 dňa 5.8.2019. Okrem toho boli
v súlade s platnými zásadami rozpočtového hospodárenia obce vykonané úpravy rozpočtu
starostom obce. Tieto boli vykonané k vždy ku koncu príslušného štvrťroka. Podľa Zásad
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce platných od 5.10.2016 starosta obce
schvaľuje zmeny rozpočtu obce, ak ide o prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov alebo presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci rozpočtu výdavkov do výšky
8.000,- eur v jednotlivom prípade, presun rozpočtovaných prostriedkov v rozpočte výdavkov,
u ktorých sa nemení vecné vymedzenie výdavku a úpravu rozpočtu príjmov. Starostom
schválené úpravy boli v súlade s oprávnením, ktoré mu ustanovilo zastupiteľstvo.
3. Metodická správnosť spracovania záverečného účtu a hodnotenie dosiahnutých
výsledkov rozpočtového hospodárenia
Obec po skončení rozpočtového roka 2019 súhrne spracovala údaje o rozpočtovom
hospodárení do záverečného účtu obce. Finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, čím
zabezpečila postup určený § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 .
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa §16 ods.5
zákona č. 583/2004, a to:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov.
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť, preto sú nie súčasťou záverečného účtu údaje o
nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, pre úplnosť a komplexnosť informácií o stave
hospodárenia sa nad rámec povinných náležitostí uvádzajú údaje o nákladoch a výnosoch
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obce realizovaných v hlavnej činnosti. Obec sa v súlade s §3 ods.10 Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami Obce Závažná Poruba schválenými zastupiteľstvom obce
uznesením č. 24/2016 dňa 19.9.2016 rozhodla, že programový rozpočet nevypracúva, takže
záverečný účet neobsahuje hodnotenie plnenia programov obce.
V rámci spracovania záverečného účtu a návrhu určenia zdrojov pre účely tvorby rezervného
fondu obce Závažná Poruba bolo potrebné vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov
z dotácií zo štátneho rozpočtu spolu v sume 13 355, 83 eur ako aj čiastku duplicitne
zaúčtovaných príjmov bežného rozpočtu v sume 6 901,20 eur, tak, aby obcou dosiahnutý
prebytok rozpočtu za rok 2019 bol prerozdelený v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004.
Prebytok rozpočtu po odpočítaní účelových zdrojov a oprave príjmov vrátane finančných
operácií je navrhnutý previesť do rezervného fondu, čím je dodržané ustanovenie § 15 ods.
4 zákona č. 583/2004, podľa ktorého má obec povinnosť vytvárať rezervný fond najmenej vo
výške 10 % prebytku rozpočtu. V predloženom návrhu záverečného účtu sa navrhuje do
rezervného fondu previesť čiastka 57 982,07 eur, čo správna suma reálneho prebytku
rozpočtu za rok 2019 podliehajúca prerozdeleniu.
V roku 2019 obec vykázala nasledovné výsledky rozpočtového hospodárenia:
Rozpočet 2019
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu:
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu
Výsledok hospodárenia kapitálového
rozpočtu
Výsledok hospodárenia rozpočtu bežného
roka
Výsledok finančných operácii
Výsledok hospodárenia vrátane
finančných operácií

Schválený
Upravený
Plnenie rozpočtu
rozpočet 2019 rozpočet 2019
k 31.12.2019
1 147 612
1 271 598
1 257 338,59
513 741
570 057
470 531,33
48 000
91 000
61 751,11
1 709 353
1 932 655
1 789 621,03
1 086 270
1 253 082
1 131 272,63
583 241
637 926
538 462,87
39 842
41 647
41 646,43
1 709 353
1 932 655
1 711 381,93
61 342
18 516
126 065,96
-69 500

-67 869

-67 931,54

-8 158

-49 353

58 134,42

8 158

49 353

20 104,68

0

0

78 239,10

Plnenie rozpočtu príjmov:
V priloženej tabuľke je porovnanie bežných príjmov obce za hodnotený rok a posledné tri
predchádzajúce roky:
Druh príjmu/rok
Výnos dane z príjmu FO
Daň z nehnuteľností
Daň za špec. sl. bez KO
Miestny poplatok za KO
Z podnikania a majetku
Administratívne poplatky

2016
368 010,41
152 168,38
7 836,58
18 596,50
3 580,26
3 828,50

2017
402 614,51
147 126,99
5 485,19
20 477,10
6 096,35
2 721,50
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2018

2019

450 470,35
150 178,18
5 419,28
20 878,32
7 841,38
7 646,00

505 676,42
150 815,32
3 659,74
20 709,78
9 271,39
11 600,00

Pokuty
Poplatky a služby
Úroky
Iné nedaňové príjmy
Granty
Transfery zo ŠR
Celkom bežné príjmy

250,00

0,00

150 717,95

152 879,52

183,09
3 139,29
700,00
244 890,82

201,51
7 452,69
4 170,00
251 102,67

953 901,78

600,00
175 623,44
293,10
5 269,69
6 312,25
294 291,80

1 000 328,03
1 124 823,79

216,00
190 864,48,
správne
183 963,28
295,36
3 390,54
4 436,30
356 403,26
1 257 338,59
správne
1 250 437,39

K výsledkom vykázaným za rok 2019 je dôvodné uviesť, že z dôvodu nesprávne
zaúčtovaného prevodu stravného z dotácie z účtu obce na účet školskej jedálne v sume
6 901,20 eur, u ktorého bola zaúčtovaná aj rozpočtová podpoložka bežných príjmov 223003
aj rozpočtová podpoložka 312001 sú bežné príjmy vykázané vyššie o 6 901,20 eur v riadku
poplatky a služby. Reálne boli v roku 2019 dosiahnuté bežné príjmy rozpočtu 1 250 437,39
eur. Nakoľko na chybu sa prišlo pri spracúvaní záverečného účtu obce, kedy už nebolo možné
upravovať finančné výkazy predložené MF SR (termín uzávierky bol 5.2.2020), je potrebné
sa s ňou vysporiadať pri rozdelení prebytku rozpočtu tak, aby tento bol vyčíslený správne
a dôsledky nesprávneho výsledku rozpočtového hospodárenia sa nepreniesli do roku 2020.
Uvedené je zabezpečené vylúčením tejto čiastky z finančného vysporiadania sa výsledku
rozpočtu roku 2019.
Obec pre rozpočtové obdobie 2019 nemenila sadzby miestnych daní a miestneho poplatku.
Odpadové hospodárstvo bolo financované z poplatku, ale aj z iných zdrojov obce. Výdavky
na nakladanie s odpadmi v roku 2019 dosiahli čiastku 33 506,88 eur, čo bolo o 5 955,37 viac
ako v roku 2018, príjmy z odpadového hospodárstva boli vo výške 20 709,78 eur, čo bolo
cca na úrovni roku 2018, nakoľko sadzba sa nezmenila ( 78,54 eur menej), čiže z rozpočtu
obce sa na tento účel doplácalo 12 797,10 eur, čo bolo o 6 123,91, t.j takmer o raz toľko
viac ako v roku 2018, v ktorom sa obci podarilo doplatok oproti minulým rokom znížiť.
Dôvodom tohto prepadu je skutočnosť, že v roku 2019 sa podstatne zvýšil poplatok za
uloženie ( zo 4,98 na 10 eur za tonu) . Aj na základe môjho odporúčania v stanoviskách
k záverečnému účtu za predchádzajúce roky sa obec týmto problémom zaoberala a pre rok
2020 zvýšila sadzbu poplatku o 44 % a zmenila zvoz odpadu z každého týždňa na každý
druhý. Obec dosiahla v roku 2019 po započítaní kompostérov pridelených obcou občanom
zdarma podstatne vyššie percento separácie ( 64,22 %), čím si zabezpečila pre rok 2020 nižší
poplatok za uloženie ( zo sumy 10,- eur za tonu klesol na 8,- eur za tonu). Uvedené opatrenia
by mali znamenať v roku 2020 nižší doplatok obce.
V percentuálnom vyjadrení bola štruktúra bežných príjmov obce nasledovná:
Druh príjmu/rok
Výnos dane z príjmu FO
Daň z nehnuteľností
Daň za špec. sl. bez KO
Miestny poplatok za KO
Z podnikania a majetku
Administratívne poplatky
Pokuty

2016
38,58%
15,95%
0,82%
1,95%
0,38%
0,40%
0,03%

2 017
40,25%
14,71%
0,55%
2,05%
0,61%
0,27%
0,00%
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2 018
40,05%
13,35%
0,48%
1,86%
0,70%
0,68%
0,05%

2 019
40,22%
11,99%
0,29%
1,65%
0,74%
0,92%
0,02%

Poplatky a služby
Úroky
Iné nedaňové príjmy
Granty
Transfery zo ŠR
Celkom bežné príjmy

15,80%
0,02%
0,33%
0,07%
25,67%
100,00%

15,28%
0,02%
0,75%
0,42%
25,10%
100,00%

15,61%
0,03%
0,47%
0,56%
26,16%
100,00%

15,18%
0,02%
0,27%
0,35%
28,35%
100,00%

Pri výbere príjmov z miestnych daní okrem miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré sú okrem príjmov z podielov na dani z príjmu fyzických
osôb poukazovaných obciam zo štátneho rozpočtu podstatnou zložkou vlastných príjmov
obce, boli obcou evidované daňové nedoplatky vo výške 30,24 eur, čiže výber dane je takmer
100 %. Daňové sankcie obcou vyrubené neboli.
Dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu postačoval na splácanie istín úverov a leasingov, ktoré
boli spolu vo výške 41 646,43 eur. Starostlivosť o včasné zabezpečenie inkasa vlastných
príjmov rozpočtu obce prispeli počas celého roka k zabezpečeniu podmienok platobnej
schopnosti úhrad výdavkov v lehote ich splatnosti ako aj včasného splácania existujúcich
úverových vzťahov bez potreby riešenia platobnej schopnosti krátkodobými bankovými
úvermi.
Kapitálové príjmy dosiahli v roku 2019 výšku 470 531,33 eur. Bola splatená tretia splátka
kúpnej ceny za rozšírenie verejnej kanalizácie v obci vo výške 10 000 eur, ktorú v roku 2015
realizovala obec a následne odpredala správcovi kanalizácii LVS, a.s. Liptovský Mikuláš.
Medzi kapitálové príjmy tiež patria príjmy z predaja pozemkov vo výške 3 434 eur a príjmy
získané zo ŠR na vybudovanie kamerového systému v čiastke 7 000 eur, ktoré sa vzhľadom
k tomu, že ich obec obdržala koncom roku 2019, použijú v roku 2020. V roku 2019 sa
realizovala rekonštrukciu kultúrneho domu, na ktorý obec získala z prostriedkov EÚ a ŠR
spolu čiastku 470 531,33. Spôsob financovania tejto stavby bol dohodnutý tak, že obec nebola
nútená na jej prefinancovanie čerpať úverové zdroje.
Rozpočet výdavkov
Skutočný stav a vývoj výdavkov bežného rozpočtu obce za posledné tri roky a hodnotený rok
podľa príslušných oddielov v eur je nasledovný:
Funkčná klasifikácia
výdavku/rok
Všeobecné verejné služby
(OcÚ, poslanci, audit, úroky,
matrika)
Civilná ochrana
Dobrovoľný hasičský zbor
Výstavba, cestná doprava
Ochrana životného prostredia,
odpady
Služby obce, verejné osvetlenie
Šport, kultúra, náboženstvo
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu bežné výdavky

skutočnosť
2016

skutočnosť
2017

skutočnosť
2018

skutočnosť
2019

175 607,53

181 679,15

204 994,96

241 733,03

98,73
2 619,26
3 830,16

107,52
4 127,35
7 744,68

119,32
2 526,18
3 328,30

128,48
2 972,15
6 296,96

32 427,49

30 828,63

34 263,58

33 647,22

48 622,08
75 114,58
278 274,58
269 859,17
886 453,58

33 357,09
66 131,82
287 552,91
271 908,97
883 438,12

42 796,01
59 777,38
350 890,97
319 084,21
1 017 780,91

45 554,28
71 863,01
373 693,19
355 384,31
1 131 272,63
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Prehľad o percentuálnom vyjadrení štruktúry bežných výdavkov a ich vývoji je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
Funkčná klasifikácia
výdavku/rok
Všeobecné verejné služby (OcÚ,
poslanci, audit, úroky, matrika)
Civilná ochrana
Dobrovoľný hasičský zbor
Výstavba, cestná doprava
Ochrana životného prostredia,
odpady
Služby obce, verejné osvetlenie
Šport, kultúra, náboženstvo
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu bežné výdavky

skutočnosť
2016

skutočnosť
2017

skutočnosť
2018

skutočnosť
2019

19,81%

20,57%

20,14%

21,37%

0,01%
0,30%
0,43%

0,01%
0,47%
0,88%

0,01%
0,25%
0,33%

0,01%
0,26%
0,56%

3,66%

3,49%

3,37%

2,97%

5,49%
8,47%
31,39%
30,44%

3,78%
7,49%
32,55%
30,78%

4,20%
5,87%
34,48%
31,35%

4,03%
6,35%
33,03%
31,41%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Pri hodnotení stavu hospodárenia s výdajmi bežného rozpočtu je dôvodné uviesť, že boli
realizované v súlade s rozpočtom a z vykonaného dohľadu formou kontroly aj hospodárne
a efektívne, pri súčasnom dodržaní účelovosti použitia rozpočtových prostriedkov. Z tabuľky
je preukazné, že najväčšiu položky tvoria výdavky na vzdelávanie v školách a školských a na
sociálne zabezpečenie v sociálnom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Tieto
nemajú právnu subjektivitu a sú súčasťou rozpočtu obce, čo považujem z hľadiska
hospodárnosti a efektívnosti s nakladaním s rozpočtovými prostriedkami aj s majetkom obce
s prihliadnutím na veľkosť týchto zariadení za správne. Škola a školské zariadenia boli v roku
2019 plne financované zo 40% podielu obce na dani z príjmu poukazované obci finančnou
správou, z dotácie zo štátneho rozpočtu a z platby zákonných zástupcov detí a ich darov a
stravníkov za potraviny a réžiu ŠJ a obec v roku 2019 nedoplácala na školstvo z iných
svojich zdrojov.
Výdavky na opateru klientov sociálneho zariadenia, ktorým je dom sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov predstavovali v roku 2019 čiastku
338 841,37 eur, čo bolo
o 33 238,14 eur viac ako v roku 2018. Táto suma bola zabezpečená z 2 zdrojov, z dotácie zo
štátneho rozpočtu vo výške 142 848,- eur a z vlastných zdrojov obce v sume 195 993,37 eur.
Vlastné zdroje tvorili platby klientov vo výške 152 523,824 eur a zdroje z rozpočtu obce
43 469,55 eur. Zvýšenie výdavkov bolo najmä z dôvodu valorizácie platov. Okrem vyššie
uvedeného financovala obec z vlastných zdrojov aj výdavky súvisiace so splácaním úverov
na rekonštrukciou stavby tohto zariadenia, spolu vo výške 26 186,37 eur ( 22 563,87 splátka
istín a 3622,50 úrok). Úpravou platby klientov, ktorá bola schválená nariadením obce
s účinnosťou od 1.10.2019 sa tento nepriaznivý stav zmiernil, avšak nepodarilo sa dosiahnuť
vyrovnané hospodárenie. Preto je ďalej potrebné hľadať riešenie na zmiernenie negatívneho
dopadu financovania tohto zariadenia na rozpočet obce priebežnou úpravou platieb klientov
podľa indexu zvyšovania zákonných výdavkov a súčasne v spolupráci s obdobnými
zariadeniami vyvíjať tlak na úpravu legislatívy tak, aby aj obec ako verejný poskytovateľ
mala nárok na rozdiel oprávnených nákladov a výnosov od obce, ktorej občanovi je sociálna
služba poskytovaná.
V roku 2019 prostredníctvom výdajov kapitálového rozpočtu bolo celkom preinvestované
538 462,87 eur, a to na nákup kopírovacieho stroja vo výške 2 913,60 eur, na nákup kosačky
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Rider vo výške 8 190,- eur, na nákup merača rýchlosti v sume 2 182,75 eur, na realizáciu
ozvučenia v sále KD v celkovej sume 8 218,- eur. Okrem toho boli realizované výdavky na
prípravnú a projektovú dokumentáciu na projekt – Modernizácie kotolne boli v sume 7 980,eur, na prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu HZ boli vo výške 620,- eur
a na prípravnú a projektovú dokumentáciu na DOM MR v sume 220,- eur. Obec tiež v roku
2019 odkúpila telocvičňu od Športového klubu za 1,- euro a na rekonštrukciu KD vynaložila
kapitálové výdavky v celkovej výške 508 137,52 eur, financované v čiastke 53 771,11 eur
z rezervného fondu, 4 269,08 eur z vlastných prostriedkov rozpočtu a 450 097,33 eur zo
zdrojov EÚ a ŠR v rámci projektov SIEA.
Povinnosť obce určená §-om 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 – majetok obce zhodnocovať a vo
svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať vo vyjadrení prírastku hodnoty
majetku v obstarávacích cenách bola v roku 2019 zabezpečená. V číselnom vyjadrení
porovnaním hodnoty majetku evidovaného v súvahe v obstarávacích cenách sa jeho hodnota
k 31.12.2019 zvýšila o 549 301,30 eur ( rok 2018 3 360 414,23 eur, rok 2019 3 909 715,53
eur). Porovnaním stavu finančných prostriedkov obce k 31.12.2019, a to cenín, hotovosti
v pokladniach a na bankových účtoch obce, ktoré boli spolu vo výške 214 285,89 eur sa stav
oproti stavu k 31.12.2018 zvýšil o 21 650,82 eur.
Kapitálový rozpočet bol zostavený aj čerpaný v súlade s § 10 ods. 10 Zákona č. 583/2004,
bol zostavený ako prebytkový a hospodárenie kapitálového rozpočtu vykázalo schodok
67 931,54 eur. Kapitálové príjmy boli použité na kapitálové výdavky a na splátky úveru, čo
je v súlade so zákonom 583/2004..
Dotácie z rozpočtu obce
Podľa §16 ods.2 zákona 583/2004 je obec povinná pred spracovaním záverečného účtu
usporiadať finančné vzťahy k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu,
pričom podľa §7 ods.6 zákona 583/2004 poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu
s rozpočtom mesta. V roku 2019 boli obcou poskytnuté dotácie piatim subjektom na
podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov v zmysle
podmienok ustanovených obcou vo VZN spolu v čiastke 39 150,- eur. Dotácie mali charakter
transferu z bežného rozpočtu obce a na základe mnou vykonanej kontroly je dôvodné
konštatovať, že podmienky ich poskytnutia aj použitia boli dodržané.
Vývoj dlhu obce - úverového zaťaženia k 31.12.2019.
Týmto potvrdzujem správnosť výpočtu ukazovateľov dlhovej služby uvedenej v predloženom
návrhu záverečného účtu obce. Celková suma dlhu obce Závažná Poruba posudzovaná na
účely zákona č. 583/2004 Z. z., t.j. súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín
návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov
obce bola vo výške 240 999,11 eur, čo tvorilo 21,43 % zo skutočných bežných príjmov obce
dosiahnutých v roku 2018 (1 124 823,79 eur) z maximálne možných 60% a oproti roku
2018 klesli o 5,92 %.
Suma ročných splátok istiny a úrokov a úveru, okrem mimoriadnych splátok, bola vo výške
32 563,87 eur, čo bolo 4,44 % z celkových skutočne dosiahnutých vlastných bežných
príjmov, t.j. bez transferov roku 2018 ( boli 824 219,74 eur) z maximálne možných 25 %
a oproti roku 2018 klesli o 3,45%.
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Z uvedeného vyplýva, že Obec Závažná Poruba splnila zákonné podmienky
financovania potrieb obce z návratných zdrojov.
Z priebežného vykonávania dohľadu v roku 2019 ako aj preskúmania výšky záväzkov obce
voči dodávateľom a ostatných záväzkov k 31.12.2019 konštatujem, že v hodnotenom období
nenastali v zmysle § 19 zákona 583/2004 skutočnosti k potrebe riešenia stavu prijatia
opatrení k určeniu ozdravného režimu obce a záväzky obce k 31.12.2019 boli v lehote
splatnosti, resp. sa na splatnosti dohodlo.
4. Záver
Nakoľko účtovná závierka za rok 2019 nebola ku dňu spracovania tohto stanoviska overená
audítorom, o správe audítora bude informované zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného
účtu za rok 2020 v stanovisku hlavného kontrolóra obce tak, ako to v tomto dokumente už
uvádzam. Na základe mojich poznatkov rozpočtového hospodárenia obce konštatujem, že
dosiahnutý výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 je po eliminovaní korekcie
bežných príjmov vykázaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi a prostriedky prebytku
rozpočtu za rok 2019 navrhnuté na rozdelenie sú reálne vytvorené, čo som overila bilanciou
zostatkov finančných prostriedkov na účtoch vstupujúcich do rozpočtu a v pokladniach obce.
V zmysle § 16 ods.10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov

odporúčam
Obecnému zastupiteľstvu v Závažnej Porube
uzatvoriť záverečný účet obce Závažná Poruba za rok 2019
schválením celoročného hospodárenia

bez výhrad

Ing. Iveta Jurečková, v.r.
hlavná kontrolórka obce
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