Hlavný kontrolór Obce Koprivnica

OBSAH ODBORNÉHO STANOVISKA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU

Podľa § 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obec prerokujú najneskôr
do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021
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 Koprivnica za rok 2021.
Odborné stanovisko som spracoval(a) na základe predloženého návrhu záverečného
účtu Obce Koprivnica za rok 2021. Návrh bol zverejnený dňa 12.6.2021 na úradnej tabuli
(spôsobom v obci obvyklým).
Návrh záverečného účtu Obce Koprivnica za rok 2021 bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh
záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. (ak má obec školu, resp. školské zariadenia)
a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotil:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
-

údaje o plnení rozpočtu
aktíva a pasíva
stav a vývoj dlhu
hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce

-

poskytnuté dotácie 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 Koprivnica
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.
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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, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
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, položiek a
podpoložiek. Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala
a predložila podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa
ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.
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 Koprivnica sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 4/2021 prijatého na riadnom zasadnutí OZ
14.12.2021.
Schválený rozpočet Obce Koprivnica bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :
Rozpočtové opatrenie č : 1 zo dňa
Rozpočtové opatrenie č : 2 zo dňa
Rozpočtové opatrenie č : 3 zo dňa
Rozpočtové opatrenie č: 4 zo dňa
Rozpočet celkove
Schválený rozpočet

príjmy celkove
výdavky celkove
Hospodárenie- prebytok –schodok

442 494
434 830
+ 7 664

Uprav.rozpočet
1 441 209
1 440 333
+
876

Čerpaný rozpočtu
1 429 268,54
1 401 266,66
+ 28 001,88
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Bežný rozpočet
Schválený rozpočet

bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie-prebytok-schodok

391 694
377 030
+ 14 664

Uprav.rozpočet
585 499
549 676
+ 35 823

Čerpaný rozpočtu
578 791,28
516 000,56
+ 62 790,72

Uprav.rozpočet
554 807
890 657
- 335 850

Čerpaný rozpočtu
549 805,89
885 266,10
- 335 460,21

Uprav.rozpočet
300 903
0
+ 300 903

Čerpaný rozpočtu
300 971,37
0
+ 300 971,37

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie-prebytok-schodok

Schválený rozpočet
5 000

57 800
- 52 800

Finančné operácie:
Schválený rozpočet

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácia
Hospodárenie-prebytok-schodok

45 800
0
+ 45 800

Plnenie rozpočtu príjmov :
100 Daňové príjmy
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku................ 248 492,43
120 Dane z majetku..................................................... 18 965,32
130 Dane za tovary a služby....................................... 8 197,00
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií...
0
150 Poistné ..................................................................... 0
190 Iné dane.................................................................... 0

200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku .............................. 13 142,99
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby...................... 18 188,93
230 Kapitálové príjmy....................................................................... 0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov
a ážio.................................................................................................
0
290 Iné nedaňové príjmy................................................................... 89 132,43
300 Granty a transfery
310 Tuzemské bežné granty a transfery...........................................186 672,18
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery...................................549 805,89
Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové
dane. Daňové príjmy boli naplnené na 100 %, Príjmy z prenájmu budov o poplatky za služby
boli dosiahnuté v porovnaní s plánovanými príjmami na 100 %.
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Plnenie rozpočtu výdavkov:
600 Bežné výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ...........................174 879,99
620 Poistné a príspevok do poisťovní.................................................................... 65 062,57
630 Tovary a služby ..............................................................................................255 517,83
640 Bežné transfery .............................................................................................. 19 986,83
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom ........................................................... 553,24
700 Kapitálové výdavky
710 Obstarávanie kapitálových aktív............................................................... 885 266,10
720 Kapitálové transfery .................................................................................. 0
Finančné operácie:
1.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných
výpomocí (len istín)................................................................................. 0
420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí(len istín)
430 Z predaja majetkových účastí
450 Z ostatných finančných operácií..........................................................152 168,49
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.................. 148 502,88
520 Zahraničné úvery
2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
810 Úvery, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
820 Splácanie istín.............................................................0
Vo finančných operáciách bol uskutočnený výdaj na splácanie dlhodobého úveru
v čiastke 0 €
Výsledok hospodárenia:
Príjem

Bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
finančné operácie
výsledok hospodárenia
-prebytok –

578 791,28
549 805,89
300 671,37

Výdaj
516 000,56
885 266,10
0

Rozdiel
+ 62 790,72
- 335 460,21
+ 300 671,37
+ 28 001,88

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10
ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z. n. p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/200x-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC.
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Stav na účte 221- Bankové účty, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov
je 60 153,10 €
Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie
príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR.
Týka sa nedočerpaných dotácií na : Nezostali žiadne nevyčerpané dotácie.
Ďalší objem účelových prostriedkov ŠR, ktoré boli poskytnuté po 1.10.2020 a nevstupujú do
výsledku roku 2020.
Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2020 v objeme 70 840,38 € je súčasťou
návrhu záverečného účtu.:
NAVRH
-

PRE OZ :
návrh rozdelenia prebytku rozpočtu,
(najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 – do rezervného
fondu)

- návrh tvorby a čerpania peňažných fondov obce,
Podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
1. Bilancia aktív a pasív v €
Účtovný stav k 31.12.2021
Brutto
Netto

Ukazovateľ
a
Aktíva obce
Aktíva ostat. subj. obce
Aktíva obce spolu

1
2 517 853

2
3 116 630,23

Precen.
nezohľad.
v účtovníctve
3
0

2 517 853

3 116 630,23

0

Reálna hodnota
k 31.12.2021
4=2+3
3 116 630,23
3 116 630,23

2. Vývoj pohľadávok v 178 049,14 €
3. Ostatné dôležité informácie
3.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery :
- decentralizačnú dotáciu - 241,97
- predškoláci -3 146,50
- Normatív ZŠ, vzdelávacie poukazy – 89 021,00
- rodinné prídavky, strava HN, nezamestnanosť – 13 987,66
- knihy a pomôcky pre žiakov – 2 836,00
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- refundácia Covid 19 – 29 460,00
- DHZ- 3 000,00
- SODB - 3 126,46
3.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 6/2009
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce :
TJ – 10 500,00
- RK – cirkev – 3 065,58
- príspevok pri narodení dieťaťa- 400,00
- sponzorské príspevky 80,00
- členské príspevky -200,00
- SUOOJ/ obec Richvald – 4 737,52
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec splatila úver.
IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Neaktuálne.
V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PODĽA § 7 ODS. 4 V
ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV, AK NIE SÚ OBCOU
ZVEREJNENÉ INÝM SPÔSOBOM
Neaktuálne.
VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Neaktuálne.
VII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE A PROGRAMOV
VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU
Obec nehospodári podľa programového rozpočtu.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Koprivnica za rok 2021 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 Koprivnica za rok 2021 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.
Účtovná závierka za rok 2021 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2021 vyjadruje verne vo všetkých
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významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Koprivnica k 31.12.2021 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Koprivnica za rok 2020 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

V Koprivnici, dňa 13.6.2022.

Elena Gregová
hlavná kontrolórka:
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