Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2021
V zmysle § 18 f od. 1 písm. c ) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení zn. n. p.
predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Hrachovo
za rok 2021.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého záverečného účtu obce
Hrachovo za rok 2021, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle
v lehote určenej zákonom t.j. 18.03.2022.
VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE

K NÁVRHU

Pri spracovaní odborného stanovisko som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu obce Hrachovo za rok 2021 na základe dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Hrachovo za
rok 2021
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Hrachovo za rok 2021 bol spracovaný v súlade
so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
. Návrh zohľadňuje aj ustanovenia zákona č 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy .
Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
nariadeniami obce.
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta
v zákonom stanovenej lehote , t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením
v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.4. Dodržanie povinnosti auditu
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy si splnila povinnosť dať overiť účtovnú závierku podľa zákona
o obecnom zriadení (§ 9 ods. 4) – správa audítora nebola vyhotovená ku dňu
vyhotovenia stanoviska HK.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Obsahuje najmä údaje
o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív,
údaje o dlhu obce .
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie
v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 a jeho dodatkami, ktorým
sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územných samospráv.

SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec postupovala podľa §16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do
záverečného účtu obce. Finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov
k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala
finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom.
1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce Hrachovo sa riadilo rozpočtom , ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 29/12/2020 zo dňa 08.12.2020. Úpravy sa vykonávali 5 x
v priebehu roka, a to uznesením č. 71 a 73/03/2021 zo dňa 18.03.2021 , uznesením č.
89/06/2021 zo dňa 02.06.2021, č. 94/08/2021 zo dňa 26.08.2021, č. 107 a 108//10/2021 zo
dňa 28.10.2021
a č . 119 a 123/12/2021 zo dňa 8.12.2021.

Rok 2021
Celkové príjmy
Bežné príjmy obce
Príjmy RO – škola s PS
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Rozpočet
pôvodný
946 692,00
905 368,00
41 324,00
0,00
0,00

Upravený
1 442 213,03
1 020 632,09
36 667,86
285 625,88
99 287,20

plnenie
1 442 719,50
1 021 138,56
36 667,86
285 625,88
95 287,20

%

Upravený
1 257 857,96
272 176,52
784 856,39
197 824,05
0,00
3 000,00

plnenie
1 199 427,65
269 919,58
728 683,02
197 825,05
0,00
0,00

%

Celkové výdavky
Bežné výdavky obce
Výdavky škola - bežné
Kapitálové výdavky
Kapitálový výdavky RO
Finančné operácie

Rozpočet
pôvodný
946 692,00
234 644,00
707 048,00
5 000,00
0,00
0

Rekapitulácia :
Príjmy
Výdavky
Rozdiel – prebytok

Rozpočet
pôvodný
946 692,00
946 692,00
0,00

Upravený
1 442 213,03
1 257 857,96
184 355,07

Čerpanie
1 442 719,50
1 199 427,65
243 291,85

100,04
100,05
100,00
100,00
95,97

95,35
99,17
92,84
100,00
100,00
0,00

% plnenia
100,04
95,35
131,97

Hospodárenie rozpočtu obce je prebytok 243 291,85 € . Po vylúčení nevyčerpaných
prostriedkov zo ŠR v sume 148 261,34 € je hospodársky výsledok + 95 030,51 € . Pri
nevyčerpaných prostriedkoch vylúčených z hospodárenia sa jedná o finančné prostriedky
poskytnuté na prenesený výkon správy na úseku školstva bežné výdavky 55 187,46 € a to :
normatívne a nenormatívne prostriedky na bežné výdavky 33 815,49 € na školské
stravovanie 16 110,30 € a réžiu 5 261,67 €. Nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na
kapitálové výdavky ( Obnova MK v obci Hrachovo ) 93 073,88 €.
Celkové hospodárenie obce ovplyvnila najmä realizácia významnej investície - výstavba
IBV a to v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.
Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre obce. Prebytok
bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení je schodok -1 256,69 € a bude sa kryť z
rezervného fondu obce.
PRÍJMY
Z celkového rozpočtu príjmov 1 442 719,50 € tvoria bežné príjmy 1 021 138,56 € , čo je
70,8 % z celkových príjmov. Tvorili ich najmä tzv. podielové dane 385 549,03 € ( čo je
o cca 12 tis. € viac ako v r. 2020), dane a miestne poplatky 38 565 € , nedaňové príjmy
z prenájmu, správne poplatky a za služby fekálneho vozidla 16 281 € a iné nedaňové príjmy
957 € - vrátky a dobropisy. Príjmy rozpočtovej organizácie – Základnej školy s MŠ vo výške
36 668 € , ktoré boli nižšie oproti roku 2020 z dôvodu pandémie - uzavretie škôl a MŠ
o cca 2700 € . Granty a transfery boli vo výške 579 786 € a tvorili ich najmä účelové
prostriedky
na prenesený výkon štátnej správy – školstvo, matrika, podpora
v nezamestnanosti , hmotná núdza a pod. a na aktivity obce - Dobrovoľný hasičský zbor.
Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy obce boli v r. 2021 vo výške 285 625,88 €, z toho príjem
z predaja pozemkov 192 552 € a z grantov 93 073,88 € - na obnovu MK v obci
Hrachovo ulica Hradná .
Príjmové finančné operácie
boli vo výške 99 287,20
€ tvorili prevod
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 a použitie rezervného fondu obce.
Tieto boli upravené – znížené o poskytnuté zábezpeky na kúpu pozemkov IBV takto
upravené tvoria čiastku 95 287,20 € .
VÝDAVKY
Bežné výdavky obce vo výške 269 919,58 tvoria 22,5 % z celkových výdavkov (
1 199 427,65 €) a výdavky školy vo výške 728 683,02 € tvoria 60,7 % celkových
výdavkov.
Bežné výdavky obce boli najmä na: činnosť samosprávnych funkcií - výkon obecného
úradu napr. mzdy zamestnancov, prevádzka, energie, materiál, likvidácia odpadu, kultúrne
a športové služby, osvetlenie obce, údržba komunikácií a pod. tiež na výkon prenesených
kompetencií – matrika, doprava, stavebný úrad. Finančné operácie výdavkové samospráva
realizovala vo výške 3000 € taktiež upravené – znížené o zaplatené zábezpeky tvoria 0,0 € .
Kapitálové výdavky boli vo výške 197 825,05 € a boli použité najmä na technickú
vybavenosť IBV Hrachovo vrátane projektovej dokumentácie . Podrobné čerpanie bežných
a kapitálových výdavkov je rozpísané v správe o záverečnom účte podľa ekonomickej
klasifikácie.

Hospodárenie rozpočtovej organizácie : Základná škola s MŠ.
Názov

FK

Materská škola
Základné vzdelanie 1.stupeň
Základné vzdelanie 2.stupeň
Školský klub mládeže
Školská jedáleň
Hmotná núdza z ÚPSVaR
Bežné výdavky za ZŠ spolu
Kapitálové výdavky ZŠ

09.1.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1
09.5.0.
09.6.0.2
10.7.0.

Rozpočet na rok 2021
po poslednej zmene
109 752,00
245 242,62
288 619,14
31 431,00
109 579,23
232,40
784 856,39
0,00

Skutočnosť
2021
104 942,89
222 011,32
279 563,10
31 301,43
90 631,88
232,40
728 683,02
0,00

Skutočnosť
2020
92 116,94
218 470,49
271 441,57
24 633,46
81 577,50
298,80
688 538,76
3 081,60

% čerpania
r. 2021
95,62
90,53
96,86
99,59
82,71
100,00
92,84
0,00

Hospodárenie fondov
Obec je povinná z prebytku hospodárenia tvoriť rezervný fond v objeme min. 10 %. Toto je
nevyhnutné zabezpečiť v súlade s platnou legislatívou. Záverečný účet obsahuje aj
hospodárenie s RF a SF. Iné fondy obec netvorí . Zostatky fondov k 31.12.2021: rezervný
fond 39 621,62 ( v r. 2020 =42 123,49 € ) a sociálny fond 158,65 € ( r. 2020 =703,14 €) .
Rezervný fond sa použil v súlade s uzneseniami obecného zastupiteľstva na prípravu
staveniska a technickú infraštruktúru novej IBV v obci. Sociálny fond sa používa na účely
stravného.
2. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Záväzky obce k 31. 12. 2021 sú vo výške 13 792,96 €, z toho dlh voči bankám je 0,00 €.
Obec v r. 2020 čerpala návratnú finančnú výpomoc zo ŠR vo výške 20 607 € , ktorej
splatnosť je od r. 2024 do r. 2027 ak nebude rozhodnuté inak. Percento dlhu obce vrátane
NFV je 2,02 % .
3. Podnikateľská činnosť obce
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
4. Finančné usporiadanie voči zriadením právnickým osobám-škola a voči cudzím
PO .
Obec poskytla v rámci originálnych kompetencií dotáciu pre ZŠ s MŠ vo výške
213 985,05 €. Cudzím subjektom boli poskytnuté dotácie vo výške 2 300 € ( 5 subjektov
). Tieto finančné prostriedky boli zúčtované.
A. ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti. Bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2021 sa v súčasnosti overuje audítorom ku dňu vydania tohto
stanoviska nebola vypracovaná audítorská správa .
Vzhľadom ku skutočnosti, že hospodársky výsledok bez finančných operácií po vylúčení
oprávnených položiek je schodok , odporúčam tento usporiadať z rezervného fondu .
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
obce Hrachovo za rok 2021 s výrokom
celoročné hospodárenie bez výhrad
Ing. Oľga Fabová
hlavný kontrolór obce

