Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vinné k návrhu
záverečného účtu za rok 2019

V zmysle § 18 f, odsek 1, písmena c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu
záverečného účtu obce Vinné za rok 2019.

Záverečný účet obce Vinné za rok 2019 bol spracovaný podľa ustanovení
§ 16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení
neskorších predpisov. Finančné hospodárenie sa riadilo rozpočtom zostaveným v
súlade s § 10 citovaného zákona, ktorý bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva č.45/2019 zo dňa 20.05.2019 ako prebytkový nasledovne :
príjmy spolu –

2 268 722,-€,

výdavky spolu –

2 253 289,-€,

prebytok -

+15 433,-€.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený 5 krát :
- prvá zmena schválená uznesením č.66/2019 zo dňa 25.06.2019,
- druhá zmena schválená uznesením č.84/2019 zo dňa 22.08.2019,
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce zo dňa 30.08.2019,
- štvrtá zmena schválená uznesením č.91/2019 zo dňa 28.11.2019,
- piata zmena schválená uznesením č.118/2019 zo dňa 16.12.2019.
Po schválenej poslednej zmene rozpočtu, resp. rozpočtovom opatrení č.5 bol
rozpočet obce Vinné na rok 2019 nasledovný :
príjmy spolu –

2 195 040,-€,

výdavky spolu –

2 187 775,-€,

prebytok –

+ 7 265,-€.

Obec v zmysle §16, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov je povinná overiť účtovnú závierku
za rok 2019 audítorom do konca roka 2020.
Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov
k iným subjektom na svojom území a k štátnemu rozpočtu.
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Príjmy celkom
V roku 2019 dosiahla obec skutočné príjmy vo výške 2 221 006,- €, z toho príjmy
bežného rozpočtu obce vo výške 1 669 636,- €, príjmy kapitálového rozpočtu obce vo
výške 448 430,-€, príjmové finančné operácie obce vo výške 102 940,- €. Celkové
skutočné plnenie rozpočtu obce za rok 2019 je na úrovni 101,18 % zmeneného
rozpočtu obce na rok 2019.
Bežný rozpočet za rok 2019 tvoria nasledovne :
Daňové príjmy obce predstavujú spolu sumu 896 730,-€, čo tvorí 53,71 % bežných
príjmov za rok 2019.
Nedaňové príjmy predstavujú spolu sumu 190 047,-€, čo tvorí 11,38 % bežných
príjmov za rok 2019.
Granty a transfery zo ŠR predstavujú spolu sumu 582 859 ,-€, čo tvorí 34,91 %
bežných príjmov za rok 2019.

Kapitálový rozpočet za rok 2019 tvoria nasledovne :
Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 448 427,-€, skutočné plnenie
kapitálových príjmov za rok 2019 bolo vo výške 448 430,- € , teda zmenený rozpočet
na rok 2019 bol splnený na úrovni 100 % ( sú tu zahrnuté príjmy z predaja pozemkov
/ 12 686,- €/ , granty a transfery : na ihrisko / 4 262,- €/, výstavba zariadenia na
zhodnocovanie BRO / 253 561,-€/ a na Komunitné centrum / 177 922,-€/ ).

Príjmové finančné operácie za rok 2019 tvoria nasledovne :

Medzi príjmové finančné operácie za rok 2019 boli zaradené : nevyčerpané dotácie
na prenesené kompetencie z roku 2018 ( 122,- € ), Prídel z Rezervného fondu obce
( 3 000,-€ ) a kontokorentný úver ( 99 817,-€ ) spolu vo výške 102 940,- €. Rozpočet
príjmových finančných operácií na rok 2019 bol vo výške 103 122,-€, skutočné plnenie
príjmových finančných operácií za rok 2019 bolo na úrovni 99,82 %.

Výdavky celkom
Výdavky za rok 2019 boli čerpané v sume 2 215 846,-€. Čerpanie výdavkov
bolo na úrovni 101,28 % zmeneného rozpočtu obce na rok 2019.
Z celkovej sumy boli výdavky bežného rozpočtu 1 618 658,- €, čo predstavuje
čerpanie na úrovni 101,17 % zmeneného rozpočtu obce na rok 2019.
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V štruktúre bežných výdavkov tvorili najvyššiu položku spolu výdavky funkčnej
klasifikácie : 1. vzdelávanie – prenesené a originálne kompetencie, ktoré
predstavovali 48,79 % (789 732,-€ ) skutočných bežných výdavkov.
2.Výdavky verejnej správy – obec, ktoré predstavovali 24,50 %
577,-€ ) skutočných bežných výdavkov.

(396

Pri zmenenom rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2019 vo výške
567
288,-€ boli čerpané spolu v sume 576 698,-€ ( najväčšie výdavky boli : výstavba
zariadenia na zhodnocovanie BRO / 277 980,-€/ a na Komunitné centrum /193 758,€/, teda čerpanie kapitálového rozpočtu za rok 2019 bolo vo výške 102 %.

V roku 2019 obec pri zmene rozpočtu na rok 2019 rozpočtovala výdavkové
finančné operácie vo výške 20 500,-€, skutočnosť bola vo výške 20 490,-€, čiže 100
% ( splátky úveru za nákup kaštieľa ).

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce Vinné za rok 2019 bol vypracovaný v súlade s § 16 ods. 1 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších
predpisov.
Obsahuje najmä údaje podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona, a to:
a/ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou,
b/ bilanciu aktív a pasív,
c/ prehľad o stave a vývoji dlhu,
d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e/ prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods. 4 a §8 ods.5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom,
f/ údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g/ hodnotenie plnenia programov obce.
Obec Vinné nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie a ani nevykonáva
podnikateľskú činnosť, z tohto dôvodu nie sú uvedené žiadne údaje v Záverečnom
účte obce Vinné za rok 2019 týkajúce sa tejto agendy ( body č.8 a č.10 predkladaného
návrhu Záverečného účtu obce za rok 2019 ).
V návrhu Záverečného účtu obce Vinné za rok 2019 nie je uvedené hodnotenie plnenia
programov obce, pretože poslanci obecného zastupiteľstva v súlade s §4 ods.5
zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení
neskorších predpisov rozhodli uznesením č.45/2019 zo dňa 20.05.2019 po a)
o neuplatňovaní programov v rozpočte obce Vinné na rok 2019.
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Výsledok hospodárenia

Za rok 2019 dosiahla obec schodok rozpočtu vo výške – 77 289,65 €, ktorý predstavuje
rozdiel medzi prebytkom bežného a schodkom kapitálového rozpočtu. Tento schodok
bol krytý prebytkom finančných operácií spolu vo výške 82 449,69 €. Z prebytku boli
v súlade so zákonom vylúčené nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené na
školstvo spolu vo výške 4 831,66 €.

Záver

Návrh záverečného účtu obce Vinné za rok 2019 je spracovaný v súlade
s ustanoveniami § 16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, v znení neskorších zmien a doplnkov.
Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 bol verejne sprístupnený na úradnej
tabuli obce a webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní
pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.
Obec v roku 2019 hospodárila s upraveným prebytkom vo výške 328,38 €, ktorý
navrhujem použiť v súlade s predkladaným návrhom – celú sumu upraveného
prebytku hospodárenia za rok 2019 použiť na splátku úveru.
Návrh záverečného účtu obce Vinné za rok 2019 bude schválený do šiestich
mesiacov po skočení rozpočtového roka ( v súlade s § 16 ods.12 zákona č.583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - plánované zasadnutie
obecného zastupiteľstva na 30.06.2020).

Obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 10 zákona 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam uzatvoriť prerokovanie
Návrhu záverečného účtu obce Vinné za rok 2019 výrokom:

CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE SA SCHVAĽUJE BEZ VÝHRAD.

Vo Vinnom, 16.júna 2020
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Ing. Roman OKLAMČÁK
hlavný kontrolór obce
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