kontrolór Obce Pohranice
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 Pohranice za rok 2019
Odborné stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Pohranice za rok 2019. Návrh bol zverejnený dňa 15.06.2020 na úradnej tabuli.
Návrh záverečného účtu Obce Pohranice za rok 2019 bol spracovaný v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotil:
náležitosti návrhu záverečného účtu obce podľa § 16 ods. 5 z. č. 583/2004 Z. z., a to:
- údaje o plnení rozpočtu
- bilanciu aktív a pasív
- stav a vývoj dlhu
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých
príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so – Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Pohranice
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n .p. splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení § 9 ods.4 v z. n. p.
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, Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť a nie je vlastníkom obchodnej spoločnosti.
Hodnotenie plnenia programov neobsahuje z dôvodu, že obec nezostavoval programový rozpočet.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia
MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní,
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov
podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných kategórií. Návrh záverečného účtu v oblasti
plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej klasifikácie.
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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 a prehľad
o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Pohranice sa riadilo podľa rozpočtového provizória.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č. 143
Rozpočet nebol zmenený.
Rozpočet obce k 31.12.2018 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjem RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdaj RO
Rozpočet obce

702.115,00

Rozpočet
po zmenách
702.115,00

Plnenie
732.178,45

677.869,00
5.000,00
19.246,00

677.869,00
5.000,00
19.246,00

702.201,62
8.734,82
21.242,00

702.115,00

702.115,00

732.179,45

532.872,00
12.300,00
75.984,00
80.959,00
0

532.872,00
12.300,00
75.984,00
80.959,00
0

543.404,85
20.343,62
63.572,61
104.857,37
0
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. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v celých €
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

702.115,00

732.178,44

% plnenia
104,28

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
445.381,00

Skutočnosť k 31.12.2019
445.912,69

% plnenia
100,11

Bežné príjmy :
Daňové príjmy

344.713,52 € výnos dane z príjmov
78.943,53 € daň z nehnuteľnosti
504,00 € daň za psa
904,00 € daň za užívanie verejného priestranstva
20.403,64 € poplatok za komunálny odpad
444,00 € Za dobývací priestor

Nedaňové príjmy 62.017,75 € Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
z toho príjem pozemkov sume
427,65 €
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
60.746,37 €
príjem z prenajatých prístrojov a zariadení
843,73 €
Administratívne poplatky : rozpočtované 46.606,00 € skutočnosť k 31.12.2019 53.227,10 €
čo je 114,20 % plnenie.
Iné nedaňové : z rozpočtovaných bolo 600,00 € skutočnosť 8.294,68 € čo predstavuje
1382,45 % plnenie.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
119.524,00

Skutočnosť k 31.12.2019
123.539,53

% plnenia
103,36

Rozbor plnenia nedaňových príjmov za rok 2018 v celých eurách
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku.
Z rozpočtovaných 72.318,00 € skutočnosť 62.017,75 € plnenie 85,75 %
- Príjem z pozemkov v sume 427,65 €
- Príjem z pozemkov v sume 60.746,37 €
- Príjem z prenajatých prístrojov a zariadení v sume 843,73 €
b) Administratívne poplatky – správne poplatky
Z rozpočtovaných 46.606,00 € splnené 53.227,10 € plnenie 114,21 %
- Administratívne poplatky v sume 5.668,57 €
- Predaj výrobok a tovarov a služieb v sume 7.321,27 €
- Školský poplatok 3.199,98 €
- Znečisťovanie ovzdušia 75,00 €
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-

Z poplatkov za stravné v sume 21.914,04 €
Z predaja prebytočného majetku v sume 780,08 €
Za vypúšťanie odpadových vôd v sume 14.268,16 €

c) Iné nedaňové výdavky
Rozpočtovaných bolo 600,00 € skutočnosť 8.294,68 €
- Vratky a preplatky z energie
Granty a transfery :
Rozpočet na rok 2019
112.964,00

Skutočnosť k 31.12.2019
132.749,70

% plnenia
117,51

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.

Poskytovateľ
OÚ Nitra Odbor školstva

2.
3.
4.

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra

5.
6.

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo dopravy a
výstavby
OÚ Nitra - voľby
UPSVR Nitra – AP §50 j
VUC Nitriansky kraj
Bethlen Gábor alapítvány
Gastro Smrštíková

7.
8.
9,
10.
11.

Suma v €
Účel
109.017,45 Mzdové a prevádzkové náklady pre
Školy
102,47 Starostlivosť o životné prostredie
5.120,46 Náklady na úseku matričnej činnosti
353,43 Náklady na úseku hlásenia pobytu
a reg. obyvateľstva
38,80 Náklady na úseku registra adries
46,27 Dotácia na úseku dopravy
1.804,31
3.351,00
2.397,48
9.018,00
1.500,00

Náklady spojené voľbami 2020
Náklady na aktivačné práce

Transfer na kultúru, šport a cest. ruh
Mzdov. Prev nákl. Pre ZŠ s VJM
Transfer preMFK MS a kultúra obce

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom
Bežný rozpočet
rozpočet

bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie-prebytok-schodok

677.869,00
529.525,00
148.344,00

skutočnosť
702.201,62
543.405,85
158.795,77

Plnenie %
103,59
102.62

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov obce je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň
zo štátneho rozpočtu, ktorá predstavuje 50,85 % z celkových skutočných bežných príjmov.
Bežné príjmy RO:
Príjem na RO s právnou subjektivitou nebol rozpočtovaný ani splnený.
Výdavky RO za rok 2019 boli v sume 104.857,37 €
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Kapitálový rozpočet:
rozpočet

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie-prebytok-schodok

5.000,00
12.300,00
-7.300,00

Skutočnosť
8.734,82
20.343,62
-11.608,80

Plnenie %
174.70
165,39

Skutočnosť
21.242,00
63.572,61
-42.330,61

Plnenie %
110,37
83,66

Finančné operácie:
rozpočet

Príjmové finančné operácie
Finančné operácie výdavky
Hospodárenie-prebytok-schodok

19.246,00
75.984,00
-56.738,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v celých €
Rozpočet na rok 2019
702.115,00
Plnenie rozpočtu výdavkov:

Skutočnosť k 31.12.2019
732.178,44

% plnenia
104,28

1) Bežné výdavky :

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
529.525,00

Skutočnosť k 31.12.2019
543.405,85

% plnenia
102,62

Rozbor čerpania bežných výdavkov
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 224.015,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 231.806,87 €, čo je
103,48 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky OCÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 89.938,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 82.445,58 € čo je
91,67 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 183.106,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 208.383,57 €, čo je
112,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery:
Z rozpočtovaných 20.204,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 9.241,06 €, čo predstavuje
45,74 % plnenie
e) Splácanie úrokov, ostatné platby súvisiacimi úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami. Z rozpočtovaných 12.262,00 € skutočnosť k 31.12.2019 11.528,77 € čo je
94,02 % plnenie
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet 12.300,00 € Skutočnosť k 31.12.2019 20.343,62 € plnenie 165,39 %
Bolo čerpané na prípravnú a projektovú dokumentáciu MŠ.
Z rozpočtovaných 10.800,00 € boli skutočne čerpaných 8.400,40 € plnenie 77,78 %
Rozšírenie kamerového systému z príspevku zo ŠR
Rozpočtovaných 1.500,00 € čerpané k 31.12.2019 v sme 6.502,80 € plnenie 433,52 %
Ďalšie kapitálové výdavky 754,99 €, 950,61 €, 3734,82 €

3) Výdavkové finančné operácie : rozpočet 75.984,00 € skutočnosť 63.572,61 € plnenie 83.66%

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok/ schodok/ bežné plnenie rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok/ schodok / kapitálového plnenia rozpočtu
Prebytok + schodok podľa § 10ods. 3 písm.a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z

Nevyčerpané finančné prostriedky
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Bilancia finančných operácii
Krytie schodku
Prídel do rezervného fondu

Skutočnosť k 31.12.2019 v €
702.201,62
648.262,20
53.939,42
8.734,82
20.343,62
-11.608,80
42.330,62
33.460,00
21.242,00
63.572,61
-42.330,61
0

Bežný a kapitálový rozpočet za rok 2019
Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu 702.201,62 € a výdavky bežného rozpočtu boli realizované v
sume 648.262,20 € To spôsobilo prebytkové hospodárenie bežného rozpočtu v sume + 53.939,42 €.
Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v sume 8.734,82 € a kapitálové výdavky boli čerpané v sume
20.343,62 €. Vzhľadom na uvedené plnenie kapitálových príjmov a čerpanie kapitálových výdavkov
predstavoval schodok kapitálového rozpočtu v roku 2019 sumu – 11.608,80 €.
Bežný a kapitálový rozpočet vykazuje prebytok v sume 42.329,60
Do rozpočtu boli v priebehu roka 2019 zapájané príjmové finančné operácie v celkovej sume 21.242,00 € a
výdavkové finančné operácie boli realizované v celkovej sume 63.572,00 €r.
Finančné operácie vykazujú schodok v sume -42.330,61 €
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Obec hospodárila s prebytkom takto vykázaný prebytok rozpočtu je zistený v súlade §2 písm.b) a c)
a §10 ods.3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schodok finančného
rozpočtu bol vyrovnaný s prebytkom bežného rozpočtu. Do rezervného fondu nebude prídel.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Majetok spolu

4.882.809,43

4.605.074,10

Neobežný majetok spolu

4.799.414,84

4.498.511,78

12.629,31

9.924,51

Dlhodobý hmotný majetok

4.573.319,68

4.275.121,42

Dlhodobý finančný majetok

213.465,85

213.465,85

80.940,82

104.889,23

10.556,95

11.555,15

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

55.551,62

59.752,36

Finančné účty

14.832,25

33.581,72

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

2.453,77

1.673,09

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

4.882.809,43

4.605.854,78

Vlastné imanie

1.301.143,74

1.200.254,14

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1.301.143,74

1.200.254,14

z toho :

Výsledok hospodárenia
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1.216.248,91

1.120.274.24

Rezervy

3.500,00

1.819,32

Zúčtovanie medzi subjektami VS

5.245,72

Záväzky
z toho :

0

Dlhodobé záväzky

909.977,63

Krátkodobé záväzky

168.371,32

128.188,46

Bankové úvery a výpomoci

129.154,24

115.336,20

2.365.416,78

Časové rozlíšenie

874.930,26

1.285.326,40

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
1. voči bankám
2. voči štátnym fondom (ŠFRB ,ŠF)
3. voči dodávateľom
4. voči zamestnancom
5. voči poisťovniam a Daňovému úradu
6. zábezpeky z nájomných bytov

115.336,20 €
821.635,17 €
70.876,38 €
8.924,60 €
7.230,05 €
38.414,85 €

Obec uzatvorila v roku 2017 lízingovú zmluvu na nákup multifunkčnej farebnej tlačiarne v hodnote
4.128,40 €, ktorú ešte v roku 2019 spláca.
r. 2023.
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácii.
Obec neposkytla žiadne záruky.
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia
ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Pohranice 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 Pohranice za rok 2019 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený
najmenej na 15 dní 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 boli
overené audítorom.
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 Pohranice 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.
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V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Pohranice za rok
2019 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

V Pohraniciach dňa 10.09.2020

Ildikó Leszkó
hlavná kontrolórka:

POZNÁMKA:
§ 2 písm. c) z. 583/2004 Z. z.
schodkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku záporný rozdiel medzi
príjmami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku a výdavkami rozpočtu obce
alebo rozpočtu vyššieho územného celku zistený podľa § 10ods.3písm.a)a b).
.
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