Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
Obce Vidiná za rok 2019
Č.k.2020/I-3

Záverečný účet bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ostatných súvisiacich právnych
noriem.
Podľa § 9 ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 16 ods. 9) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov je obec povinná predložiť záverečný účet obce na
verejnú diskusiu pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve najmenej na 15 dní
spôsobom v obci obvyklým. Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli
od 20.05.2020.
Ďalšou zákonnou povinnosťou podľa § 9 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. a § 16 ods. 3)
zákona č. 583/2004 Z.z. je overenie účtovnej závierky audítorom.
Údaje o plnení rozpočtu boli vypracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavení, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Rozpočet obce na rok 2019:
Predložené údaje o plnení rozpočtu Obce Vidiná, ktoré sú súčasťou závierky,
objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a skutočné čerpanie rozpočtu.
Pôvodný rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.10.2018
uznesením č. 42 ako vyrovnaný vo výške 542.470 €. Bežný rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný.
Rozpočet bol v priebehu roka menený nasledovne:
presun rozpočtových prostriedkov dňa 01.02.2019 rozhodnutím starostu
- prvá zmena schválená dňa 14.03.2019 uznesením č. 35
- presun rozpočtových prostriedkov dňa 31.03.2019 rozhodnutím starostu
- presun rozpočtových prostriedkov dňa 01.06.2019 rozhodnutím starostu
- presun rozpočtových prostriedkov dňa 01.08.2019 rozhodnutím starostu
- presun rozpočtových prostriedkov dňa 30.09.2019 rozhodnutím starostu
- druhá zmena schválená dňa 22.08.2019 uznesením č. 73
- presun rozpočtových prostriedkov dňa 01.12.2019 rozhodnutím starostu
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2019 uznesením č. 92
Skutočne dosiahnuté príjmy a výdavky za rok 2019 sú vyčíslené v nasledovnej tabuľke:
Položka
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
SCHODOK
Vylúčenie účelovo určených prostriedkov
Schodok po vylúčení účelovo určených prostr.

Príjmy
Výdavky
635 962,64 590 172,25
7 800,00 128 542,93

Rozdiel
45 790,39
-120 742,93
-74 952,54
6 507,80
-81 460,34
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Schodok rozpočtu v sume 74 952,54 € upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa
osobitných predpisov v sume 6 507,80 € bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :
- z peňažných fondov
57 232,25 €,
- z finančných operácií
24 025,29 €.
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 580,00 €, a to na :
- prostriedky z Fonu na podporu umenia v sume 2 500,00 €
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume
1 080,00 €
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 938,62 €,
c) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 989,18 €.
Zostatok finančných operácií v sume 107 253,29 €:
- bol použitý na vysporiadanie schodku
bežného a kapitálového rozpočtu v sume
- je navrhnutý na tvorbu mimorozpočtového fondu v sume

81 460,34 €,
25 792,95 €

Na základe uvedených skutočností je navrhnutá tvorba mimorozpočtového fondu za rok 2019
vo výške 25 792,95 €.
Bilancia aktív a pasív:
Majetok a záväzky evidované v účtovníctve Obce Vidiná v zostatkovej hodnote sú k
dátumu 31.12.2019 nasledovné:
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin.výpomoci
Časové rozlíšenie

Stav k 1.1.2019
Stav k 31.12.2019
1 694 543,82
1 722 324,72
1 491 962,84
1 593 916,51
3 728,67
3 697,34
1 149 050,17
1 251 035,17
339 184,00
339 184,00
200 928,04
127 120,53
928,00
1 494,45

3 706,07
196 293,97

3 434,25
122 191,83

1 652,94

1 287,68
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Stav k 1.1.2019
Stav k 31.12.2019
1 694 543,82
1 722 324,72
1 587 527,89
1 607 928,38

1 587 527,89
87 517,54
920,00
49 000,00
2 082,17
35 515,37

1 607 928,38
47 482,16
1 640,00
3 580,00
82,49
42 179,67

19 498,39

66 914,18

Pozitívne možno hodnotiť nárast dlhodobého hmotného majetku a primeraný stav na
finančných účtoch.
Prehľad o stave a vývoji dlhu:
Obec Vidiná neeviduje žiadny bankový úver, z čoho vyplýva, že k 31.12.2019 sú
zákonné podmienky stanovené pre používanie návratných zdrojov financovania splnené.
Údaje o hospodárení v príspevkových organizáciách v pôsobnosti Obce Vidiná:
Obec Vidiná nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Prehľad o poskytnutých dotáciách:
Obec Vidiná v roku 2019 poskytla dotácie v zmysle VZN č. 04/2006 dvom
právnickým osobám v celkovej výške 5.200,00 €, ktoré boli do konca rozpočtového roka
vyúčtované.
Podnikateľská činnosť Obce Vidiná:
Obec Vidiná vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.
V roku 2019 vykázala zisk z podnikateľskej činnosti v sume 638,00 €.

Záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne
vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov Obce Vidiná, a preto
odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Vo Vidinej dňa 04.06.2020
Ing. Gabriela Fábiánová
hlavná kontrolórka
3

