Hlavný kontrolór Obce Vydrany
_________________________________________________________
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
predkladám
Obecnému zastupiteľstvu vo Vydranoch odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Vydrany
za rok 2019.
Stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Vydrany za rok 2019 som spracovala na základe
predloženého návrhu záverečného účtu Obce Vydrany za rok 2019 a v zmysle účtovnej závierky obce.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
Návrh záverečného účtu Obce Vydrany za rok 2019 je predložený na rokovanie obecného
zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu
zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
2. Dodržanie informačnej povinnosti
Návrh záverečného účtu bol dňa 05.06.2020 verejne sprístupnený na úradnej tabuli a na webovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §
9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 ods. 9
zákona č. 583/2004 Z. z..
3. Dodržanie povinnosti auditu
Zákonnou povinnosťou podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. a § 9 ods. 4 zákona o obecnom
zriadení je overenie účtovnej závierky audítorom. V čase spracovania tohto stanoviska nebol audit
vykonaný. Odporúčam správu audítora po obdržaní predložiť OcZ.
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
č. 583/2004 Z.z.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozpočet obce na rok 2019,
Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh na uznesenie
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF
SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004
Z. z. a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala
do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho
rozpočtu; ďalej usporiadala finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu a voči štátnym fondom.
1. Rozpočtové hospodárenie
Podľa zákona o obecnom zriadení obec má povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením
ho zverejniť zákonným spôsobom.
Obec Vydrany zostavila rozpočet na rok 2019 v súlade s § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z. z. .
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok
kapitálového rozpočtu mal byť vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými
operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č 26. Na základe rozpočtových
opatrení bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená uznesením č. 108 dňa 08.07.2019
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-

druhá zmena schválená uznesením č. 005/PR/2019 dňa 30.08.2019
tretia zmena schválená uznesením č. 172 dňa 09.10.2019
1.1 Rozpočtové hospodárenie v roku 2019

Hospodárenie obce v roku 2019 dokumentuje tabuľka:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Schodok kapitálového
rozpočtu
Prebytok/schodok rozpočtu
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavková finančné operácie
Rozdiel vo finančných
operáciách

-

-

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Čerpanie
rozpočtu

994.340.862.547.131.793.-

1.072.993.919.888.153.105.-

1.086.511.908.900.177.611.-

874.983.930.566.-

341.300.322.242.-

325.292.291.928.-

55.583.76.390.-

19.058.172.163.-

33.364.210.975.-

60.000.117.440.-

41.693.117.440.-

44.138.117.439.-

57.440.-

-

75.747.-

-

73.301.-

Rozpočet obce v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie jej úloh a funkcií. Obec je vo finančnom hospodárení autonómny, čo
sa prejavuje aj v absolútnej samostatnosti pri zostavovaní a schvaľovaní svojho rozpočtu,
v samostatnom riadení rozpočtového procesu, v monitorovaní a hodnotení svojho rozpočtového
hospodárenia.
V zmysle hodnotenia hospodárenia obce Vydrany v roku 2019 bilancia bežných príjmov
a bežných výdavkov obce je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových
príjmov a kapitálových výdavkov je prebytok kapitálového rozpočtu. Výsledok hospodárenia
zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. je prebytok
vo výške 210.975.- Eur.
1.2 Plnenie rozpočtu príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy; príjmy
kapitálového rozpočtu predstavovali najmä príjmy zo štátnych účelových fondov - granty a
transfery a príjmy z predaja majetku obce.
Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej
správy, granty a transfery zo štátneho rozpočtu a fondov - dotácia pre DHZO Vydrany vo výške
3.000.- €, ako aj dotácie na uskutočnenie kultúrnych podujatí na území obce vo výške 69.000.- €.
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Kapitálové príjmy boli tvorené dotáciou, ktoré obec získala cez projekt z Environmentálneho
fondu na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - budova materskej školy v obci
Vydrany v sume 170.000.- € a z Úradu vlády SR dotáciu v sume 38.000.- € na výstavbu
multifunkčného ihriska.
Obec plnila rozpočet príjmov nasledovne:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Schválený rozpočet
Bežné príjmy
994.340.Kapitálové príjmy
874.983.-

Upravený rozpočet
1.072.993.341.300.-

Skutočnosť
1.086.511.325.292.-

V porovnaní s plnením príjmov v predchádzajúcom roku:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Schválený rozpočet
Bežné príjmy
934.253.Kapitálové príjmy
1.064.335.-

Upravený rozpočet
1.038.542.188.377.-

Skutočnosť
1.077.742.188.380.-

V plnení bežných príjmov nastal v roku 2019 oproti roku 2018 mierne navýšenie skutočných
príjmov a to o 8.769.- Eur, čo hodnotím pozitívne.
Pri plnení kapitálových príjmov v roku 2019 sa obci podarilo oproti predchádzajúcemu roku
zvýšiť príjmy o 136.912.- Eur. Kapitálové príjmy, ktoré sú určené na financovanie dlhodobých
potrieb obce , napr. investícií, ktoré sú jednorazové a ich zdrojom sú napr. príjmy z predaja
majetku, účelové dotácie na financovanie investícií z rozpočtov vyšších stupňov verejnej správy
alebo strednodobé/ dlhodobé investičné úvery, príjmy z emisie, cenných papierov a pod. a
možnosti získania finančných prostriedkov na kapitálové potreby v danom roku vo veľkej miere
závisia od možností získania finančných prostriedkov formou účelových dotácií zo štátneho
rozpočtu, či z prostriedkov Európskej únie. Z uvedených údajov je jednoznačné, že obci Vydrany
v roku 2019 sa podarilo uskutočniť svoje plány len čiastočne, oproti plánov, ktoré si vytýčila
pri zostavovaní svojho kapitálového rozpočtu.
1.2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty
a transfery); ich plnenie bolo nasledovné:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Iné nedaňové príjmy
Granty a transfery

Schválený rozpočet

Skutočnosť

%

582.133.286.044.45.904.158.912.-

594.418.276.710.47.372.168.011.-

102,11
96,74
103,20
105,73
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Plnenie bežných príjmov v predchádzajúcom roku bolo nasledovné:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Schválený rozpočet

Skutočnosť

%

Daňové príjmy
540.362.566.382.104,82
Nedaňové príjmy
259.912.268.948.103,48
Iné nedaňové príjmy
30.351.32.290.106,39
Granty a transfery
207.917.210.122.101,06
Z porovnania je viditeľné, že pri daňových príjmoch došlo k zvýšeniu príjmov oproti
predchádzajúcemu roku o 28.036.- Eur, čo hodnotím pozitívne. Pri nedaňových príjmoch obce
došlo tiež k zvýšeniu príjmov, a to o 22.844.- Eur. Pri získaní grantov a transferov oproti
predchádzajúcemu roku došlo k zníženiu príjmov o 42.111.- Eur.
Pri plnení schváleného rozpočtu po poslednej zmene v roku 2019 pri daňových príjmoch ako aj
pri príjmoch z transferov a grantov si obec plnila svoje naplánované príjmy nad 100 %.
Pri nedaňových príjmov plnenie činí 97,63 % zohľadňujúc všetky nedaňové príjmy obce v roku
2019.
1.2.1.1 Daňové príjmy
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej
samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Jej vývoj od roku 2015 dokumentuje
nasledovná tabuľka:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Schválený rozpočet
276.723.325.942.482.776.394.913.431.962.471.533.-

Skutočnosť
293.899,62
332.616.503.372.402.679,33
449.534,61
479.879,50

Daň z príjmov fyzických osôb poukazovaná obciam zo ŠR, tzv. podielová daň zo ŠR predstavuje pre obec 44,17 % celkových skutočných bežných príjmov rozpočtového roka. Obci Vydrany
boli v roku 2019 poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 479.879,50 €, čo je oproti zverejnenej
prognóze zo strany Ministerstva financií SR v sume 471.533.- € viac o 8.346,50 €. Finančné
prostriedky získané z podielových daní zo ŠR napomohli obci pri zabezpečovaní potrieb obce a jej
obyvateľov v oblastiach, ktoré boli poddimenzované.
Vývoj dane z nehnuteľnosti:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rok
Schválený rozpočet
2015
79.400.2016
90.480.2017
84.604.2018
78.480.2019
81.300.-

Skutočnosť
75.384.98.846,31
89.637,20
85.093,10
84.152,07

% plnenia
94,94
109,25
105,95
108,43
103,51
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Údaje vývoju dane z nehnuteľností jednoznačne potvrdzujú že obci Vydrany sa v roku 2019
podarilo naplniť, ba dokonca prevýšiť plánovaný výnos dane z nehnuteľností o 2.852,07 Eur.
Oproti roku 2015 bol výber daní z nehnuteľností v roku 2019 vyšší o 8.768,07 Eur.
Vývoj plnenia výnosu z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
Údaje sú uvádzané v eurách:

Rok

Daň z pozemkov

Daň zo stavieb

Daň z bytov

50.887.51.982,09
55.043,06
53.941,11
53.716,05

17.573.19.481,82
20.331,87
20.592,23
19.872,82

495.307,40
260,80
277,54
263,67

2015
2016
2017
2018
2019

Poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný
odpad
29.527.29.659,97
30.817,01
29.663,56
28.508,19

Výber ostatných miestnych daní v roku 2019 v porovnaní s minulými rokmi dokumentuje
nasledujúca tabuľka:
Údaje sú uvádzané v eurách:
2015
1.464.364.-

Daň za psa
Za herný vklad

2016
1.501,17
351,48

2017
1.568,12
364,69

2018
1.636,06
454,45

2019
1.494.384,26

Nezaplatené dane podľa jednotlivých rokov:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rok
Suma

2015
29.853,14

2016
24.249,60

2017
21.839,85

2018
20.860,84

2019
80.890,01

V roku 2019 obec vykazuje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 50.859,87 € a pohľadávky na dani za odstránenie komunálneho odpadu vo výške 30.030,14 €, t.j. spolu 80.890,01 €.
Celková hodnota pohľadávok nezaplatených daní z nehnuteľností z minulých rokov v roku 2018
činila 55.859,52 €, výška pohľadávok predchádzajúcich rokov v roku 2019 klesla o 10.299,53 €.
Hodnota nezaplatenej dane za odstránenie komunálneho odpadu z minulých rokov 23.335,03 €
sa navýšila na 30.030,14 €, čo nemôžem hodnotiť pozitívne. V rámci činnosti obce je potrebné
venovať väčšiu pozornosť vymáhaniu nedoplatkov na dani v daňovom konaní.
1.2.1.2 Nedaňové príjmy
Zahŕňajú príjmy z vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov; ich
plnenie v roku 2019 bolo nasledovné:
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Údaje sú uvádzané v eurách:

Z vlastníctva majetku
Správne poplatky FO a PO
Pokuty, penále a iné sankcie
Administratívne a iné poplatky
Ostatné príjmy – príjmy z vratiek

Schválený
rozpočet
188.732.20.770.150.76.392.45.904.-

Skutočnosť
171.219,03
28.356,50
350.76.784,71
47.372.-

%
plnenia
90,72
136,53
233,33
100,51
103,20

Porovnanie plnenia nedaňových príjmov s minulými rokmi:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Príjmy
Nedaňové
z vlastníctRok príjmy
va majetku

Správne
poplatky
FO a PO

Pokuty,
penále
a iné
sankcie

2015
2016
2017
2018
2019

20.473.17.293.14.415.18.132,15
28.356,50

8.460.1.005.1.626.2.988,76
350.-

264.691.286.829,31
286.062,24
301.238,02
324.082,24

165.916.161.681.162.906,60
160.143,75
171.219,03

Administratívne
a iné
poplatky
a platby
63.614.63.644.79.451,64
87.683,36
76.784,71

Vrátené
finančné
Úroky prostr.
od Far.
Úradu
15.1.660.12,74
-

Ostatné
príjmy –
príjmy
z vratiek
4.553.43.193,57
27.663.32.290.47.372.-

Vývoj plnenia nedaňových príjmov v posledných troch rokoch vykazuje zvyšujúcu sa tendenciu.
Granty a transfery
Ide o príjmy získané v rámci sektora verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve, dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, z Ministerstva vnútra SR, z Trnavského samosprávneho kraja, z Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín a iné dotácie.
V návrhu záverečného účtu obce Vydrany je spracovaný podrobný prehľad o poskytnutých
transferoch a grantoch pre obec – je uvedený poskytovateľ, poskytnutá suma a účel dotácie.
Najväčší objem z poskytnutých transferov predstavujú normatívne a nenormatívne finančné
prostriedky určené najmä na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, avšak významný
objem predstavujú aj transfery do oblasti sociálnej práce, na zamestnanosť a sociálnu inklúziu
a finančné prostriedky na uskutočnenie miestnych kultúrnych podujatí.
Obci Vydrany boli v roku 2019 poskytnuté transfery vo výške 168.011.- Eur, v roku 2018 poskytnuté transfery boli vo výške 210.122.- Eur, v roku 2017 to bola finančná čiastka 234.839.- €.
Na základe uvedených skutočností môžem skonštatovať, že tendencia podpory činnosti obce je
klesajúca, výška grantov a transferov poskytnutých pre Obec Vydrany v roku 2019 bola o 42.111.Eur menej ako v roku 2018 a o 66.828.- Eur menej ako v roku 2017.
1.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
Oproti schválenému rozpočtu kapitálových príjmov ( z predaja kapitálových aktív – z predaja
hnuteľných vecí a pozemkov) vo výške 874.983.- € sa v priebehu roka upravoval na úroveň
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341.300.- €. Ku koncu roka 2019 obec Vydrany splnila svoj upravený plán a zrealizovala
kapitálové príjmy v celkovej výške 325.291,51 €.
Z predaja pozemkov obec získala finančné prostriedky vo výške 117.291,51 €.
Obec v roku 2019 získala kapitálové granty a transfery vo výške 208.000.- € na účel:
Poskytovateľ
Environmentálny fond
Úrad vlády SR

Výška v €

Účel

170.000.38.000.-

Zníženie energetickej náročnosti verejných budovbudova MŠ v obci Vydrany
Výstavba multifunkčného ihriska

1.3 Čerpanie rozpočtu výdavkov
Obec v roku 2019 čerpala výdavky nasledovne:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Schválený
rozpočet
Bežné výdavky
862.547.Kapitálové výdavky
930.566.-

Upravený
rozpočet
919.888.322.242.-

Skutočnosť

%

908.900.291.928.-

98,81
90,59

1.3.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rok
2015
2016
2017
2018
2019

Rozpočet po zmenách
793.205.914.384.847.019.909.299.919.888.-

Skutočnosť
752.829.874.858.812.330.860.716.908.900.-

Na základe zhodnotenia vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulých päť rokov
možno skonštatovať, že oproti miernemu zníženiu výdavkov v roku 2017 v rokoch 2018, 2019
došlo k postupnému navýšeniu bežných výdavkov obce.
1.3.1.1 Čerpanie bežných výdavkov
Rok 2019
Údaje sú uvádzané v eurách:
Plánovanie, manažment a kontrola
Interné služby

Rozpočtované
prostriedky
19.243.350.044.-

Skutočnosť
19.385,93
348.357,04

% plnenia
100,74
99,52
8

Služby občanom
Bezpečnosť
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Doprava
Vzdelávanie
Šport
Kultúra
Prostredie pre život
Bývanie
Sociálne služby
Administratíva

17.263.20.859.35.676.3.900.1.450.282.925.62.130.22.097.7.013.18.264.29.903.49.121.-

16.539,09
20.856,90
36.332,05
3.885,82
1.539,99
280.315,99
60.787,68
16.883,82
6.593,14
23.437,72
28.578,75
45.405,69

95,81
99,99
101,84
99,64
106,21
99,08
97,84
76,41
94,01
128,33
95,57
92,44

Rozpočtované
prostriedky
17.859.352.318.15.930.17.940.35.267.2.260.800.271.895.44.240.16.884.17.224.21.364.32.884.62.434.-

Skutočnosť
17.757.342.618.14.313.15.908.35.314.4.258.98.262.317.43.518.14.819.17.759.14.023.31.006.47.007.-

% plnenia
99,43
97,25
89,85
88,67
100,13
188,41
12,25
96,48
98,37
87,77
103,11
65,64
94,29
75,29

Porovnávajúc čerpanie v roku 2018
Údaje sú uvádzané v eurách:

Plánovanie, manažment a kontrola
Interné služby
Služby občanom
Bezpečnosť
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Doprava
Vzdelávanie
Šport
Kultúra
Prostredie pre život
Bývanie
Sociálne služby
Administratíva

1.3.2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Obec v priebehu roka upravovala schválený rozpočet kapitálových výdavkov z 930.566.- €
na 322.242.- €. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2019 predstavovalo sumu
291.928.- €, t.j. 90,59 %-né plnenie oproti schválenému rozpočtu po poslednej zmene. Čerpanie
jednotlivých investičných programov je v návrhu záverečného účtu podrobne rozpísané podľa
jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie.
Čerpanie kapitálových výdavkov, t.j. realizácia plánovaných rozvojových programov, je závislá
od zdrojov, ktorými sú v súčasnosti najmä kapitálové transfery z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu.
K vlastným zdrojom v priebehu rozpočtového roka patrí najmä prebytok bežného rozpočtu a
po skončení rozpočtového roka vytvorené vlastné zdroje v peňažných fondoch.
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Zdroje v peňažných fondoch za rok 2019
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rezervný fond

Sociálny fond

5.409,72
85.595,99
43.608,79

210,05
3.175,88

Počiatočný stav k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky
- príspevok na stravovanie
- ostatné úbytky
Zostatok k 31.12.2018

47.396,92

966,29
2.293,87
125,77

Fond prevádzky
opráv a údržby
126.187,22
37.036,08
15.463,54

147.759,76

1.4. Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných
fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa
považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené
a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou
príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Príjmové finančné operácie
Údaje sú uvádzané v eurách:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
60.000.41.693.-

Skutočnosť
44.138.-

% plnenia
105,86

V roku 2019 obec Vydrany v rozpočtovaných príjmových finančných operácií počítala
so zapojením finančných prostriedkov ŠJ z roku 2018 v sume 529,96 € a so zapojením
finančných prostriedkov do rozpočtu obce z rezervného fondu v hodnote 43.608,79.- €. Účel
použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu so súhlasom obecného zastupiteľstva je
v záverečnom účte obce detailne rozpísaný.
Výdavkové finančné operácie
Údaje sú uvádzané v eurách:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
117.440.117.440.-

Skutočnosť
117.439.-

% plnenia
100,00

Prostredníctvom výdavkových finančných operácií sa uskutočnilo splácanie istiny z prijatých
úverov vo výške 117.439.- €.
1.5 Výsledok hospodárenia
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov
ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo
schodok rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.;
prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je
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záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa
chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
(kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.
Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľka:

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok/schodok kapitálového
rozpočtu
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Zostatok finančných operácií

Schválený
rozpočet
994.340.862.547.131.793.874.983.930.566.-

Upravený
rozpočet
1.072.993.919.888.153.105.341.300.322.242.-

Skutočnosť
1.086.510,73
908.899,61
177.611,12
325.291,51
291.928,34

55.583.1.869.323.1.793.113.76.210.60.000.117.440.- 57.440.-

19.058.1.414.293.1.242.130.172.163.41.693.117.440.- 75.747.-

33.363,17
1.411.802,24
1.200.827,95
210.974,29
44.138,75
117.438,62
- 73.299,87

-

Obec Vydrany v roku 2019 dosiahla prebytok bežného ako aj kapitálového rozpočtu.
Vykázaný prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 210.974,29 € je zistený v súlade
s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. Podľa § 10 ods. 6 zákona
č. 583/2004 Z.z. súčasťou rozpočtu obce sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody
prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami obce v roku 2019 činí
- 73.299,87 €. Rozdiel medzi prebytkom rozpočtu 210.974,29 € a schodkom finančných operácií
vo výške - 73.299,87 € je zostatok finančných prostriedkov vo výške 137.674,42 €. Táto suma
predstavuje finančnú hotovosť na účtoch obce k 31. decembru, okrem finančných prostriedkov,
ktoré sa z tohto zostatku vylučujú. V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.,
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce
podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia §18 ods. 2
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
v sume 21.572,54 Eur,
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovená §§ 140 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v sume 300,55 Eur,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky prijaté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo ŠR- dotácia na stravovanie vo výške 1.384,80 Eur,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky prijaté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo ŠR - dotácia poskytnutá z Úradu vlády SR na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 38.000.- Eur.
Na základe uvedených skutočností prebytok rozpočtu roka 2019 v sume 210.974,29 € zistený
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
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územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 61.257,89 € bol použitý
na vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 73.299,87.- €.
Upravené hospodárenie obce vo výške 76.416,53 € sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného
fondu v celkovej výške.
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji výsledku hospodárenia obce v minulých
rokoch:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rok
Príjmy rozpočtu obce
- bežné príjmy
- kapitálové príjmy
Výdavky rozpočtu obce
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Prebytok/schodok bežného
rozpočtu
Prebytok/schodok
kapitálového rozpočtu
Prebytok/schodok rozpočtu

2015

2016

2017

2018

907.103.794.701.-

1.096.838,94
87.514.-

1.045.967,72
412.575.-

1.077.742.188.380.-

752.829.1.686.516.-

874.857,67
161.104,62

812.329,87
508.753,36

860.716.180.392.-

154.274.-

221.981,30

233.637,90

217.026.-

- 891.815.- 737.541.-

- 73.590,62
148.390,68

- 96.178,36
137.459,54

7.988.225.014.-

2. Bilancia aktív a pasív
Aktíva, t.j. majetok spolu krytý pasívami, t.j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky k 31.12.2018
predstavovali sumu 8.178.181,96 €. V roku 2019 obec hodnotu svojho majetku zvýšila počas roka
o 153.932,01 €, ku koncu roka k 31.12.2019 hodnota majetku obce Vydrany predstavovala sumu
8.332.113,97 €.
Obecný úrad v majetkovej evidencii eviduje majetok:
a) dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 2.169.- €
b) dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote 7.366.175,17 €
c) dlhodobý finančný majetok v hodnote 262.853,11 €
d) obežný majetok v celkovej hodnote 698.646,56 €
e) v tom nezaradené investície – náklady budúcich období v hodnote 2.270,13 €
Obec v roku 2019 zaznamenala mierny úbytok neobežného majetku v porovnaní s minulým
rokom a prírastok obežného majetku - majetkovú pozíciu obce je možné hodnotiť kladne.
2.1 Bilancia pohľadávok
Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2014 až 2018:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rok
Pohľadávky celkom
2015
121.224,74
2016
139.094,08
2017
64.950,08
2018
115.655,44
2019
186.505,90
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Obec v roku 2019 zaznamenala zvýšenie stavu pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku
o 70.850,46 € a o 121.555,82 € oproti roka 2017, čo nemôžem hodnotiť pozitívne.
Z hľadiska vývoja pohľadávok podľa ich splatnosti obec eviduje v roku 2019 pohľadávky
po lehote splatnosti za predchádzajúce roky v sume 196.442,95 €. Rast pohľadávok po lehote
splatnosti, a to s dôrazom na dlhodobý trend, hodnotím negatívne.
Vývoj pohľadávok podľa lehoty splatnosti je nasledovný:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Pohľadávky v lehote splatnosti
29.170.-

Pohľadávky po lehote splatnosti
57.904,91
121.224,74
109.924,08
74.887,13
115.655,44
196.442,95

Analýze stavu a príčin vzniku pohľadávok obec venovala dostatočnú pozornosť v rokoch 2016
a 2017, kedy pristúpila k rôznym formám riešenia a vymáhania pohľadávok. Ako to ukazuje údaj
za rok 2019 situácia sa dôrazne zhoršila, obci sa nepodarilo značnú časť pohľadávok vymôcť, či
v dostatočnej miere znížiť. Z prehľadu pohľadávok po lehote splatnosti k najvyšším patria
pohľadávky za daňové pozdĺžnosti za nehnuteľnosti a poplatky za odvoz komunálneho odpadu
vo výške 80.890,01 Eur. Navrhujem venovať zvýšenú pozornosť vymáhaniu pohľadávok
v zmysle platnej legislatívy a prijatých opatrení obce!
•

Daňové pohľadávky

Vývoj daňových pohľadávok – nedoplatkov za uplynulé roky:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Roky
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Daň za herný vklad
Daň za odstránenie KO
Celkom

2015
57.646,76
20.143,76
77.790,52

2016
49.024,84
22.279,29
71.304,13

2017
50.758,90
23.335,03
74.093,93

2018
55.859,52
25.412,97
81.272,49

2019
50.859,87
30.030,14
80.890,01

Obec Vydrany na úseku daňových pohľadávok zápasí dlhoročne s nedisciplinovanosťou
svojich obyvateľov a PO pôsobiacich na území obce. Ako to vidieť aj z tabuľky nedoplatkov
pri dani z nehnuteľností a dani za odstránenie komunálneho odpadu plnenie rozpočtovaných
príjmov sa nedarí obci dosiahnuť. Hoci v rozpočtovom roku 2019 sa uhradili nedoplatky
z predchádzajúcich rokov vo výške 10.299,53 €, daňové pohľadávky rokov 2015-2019 predstavujú hodnotu 80.890,91 €.
Navrhujem obci riešiť vymáhanie daňových nedoplatkov:
- upozorňovaním daňovníkov ústnou aj písomnou formou,
- zasielaním výziev na zaplatenie daňového nedoplatku,
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-

ak tieto formy sú nepostačujúce využiť formu uplatnenia vymáhania pohľadávok
exekútorským konaním.

• Nedaňové pohľadávky
Obec Vydrany ku koncu roka 2019 eviduje zostatkovú hodnotu nedaňových pohľadávok vo výške
240.- €.
Pohľadávky ku ktorým bola tvorená opravná položka - pohľadávka z daňových príjmov obcí
v hodnote 9.697,05 € a pohľadávka z nedaňových príjmov obcí v hodnote 240.- € v celkovej
hodnote 9.937,05 € vymáhané aj cez exekútorský úrad sa naďalej ukazujú ako nevymožiteľné, ktoré
bude treba v ďalšom období doriešiť.
Pohľadávky vo výške 104.490,65 Eur predstavujú čiastku poskytnutých dotácií, ktoré sa
zúčtujú v ďalšom rozpočtovom roku.
2.2. Bilancia záväzkov
Obec ku koncu roka 2019 eviduje záväzky v celkovej hodnote 2.887.368,52 €, v roku 2018
záväzky činili 2.955.420,98 €. Celková výška záväzkov obce dosiahla úroveň 37,33 % ( v minulom
roku to bolo 35,39 %) skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Prehľad vývoja záväzkov za uplynulých päť rokov je zachytený v nasledovnej tabuľke:
Údaje sú uvádzané v eurách:

Rok

Dlhodobé
záväzky

Krátkodobé
záväzky

2015
2016
2017
2018
2019

2.736.613,78
2.675.902,19
2.608.224.2.535.079,10
2.467.335,43

121.001,44
154.026,24
163.287,74
159.754,72
145.249,29

Krátkodobé
záväzky, v tom
záväzky
z obchodných
vzťahov
121.001,44
124.026,24
110.281,55
117.506,01
110.743,39

Krátkodobé
záväzky, v tom
iné záväzky

Bankové
úvery

30.000.20.062,80
42.248,71
34.505,90

333.353.307.589.284.575.259.087.233.599.-

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 zákona
č. 583/2004 Z.z.. Podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje financovania
len na úhradu kapitálových výdavkov.
Prehľad o návratných zdrojov financovania a úveroch obce so stavom k 31. decembru 2019:
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Údaje sú uvádzané v eurách:
Úver – číslo
zmluvy

Splatnosť

Schválená výška

3002/17/009
201/1158/2006
201/602/2011
201/467/2012
201/465/2012
200/682/2014
200/493/2015

25.02.2029
30.09.2036
28.09.2041
15.08.2042
15.08.2042
30.11.2044
30.09.2045

297.319.663.148,11
648.625,44
267.076,95
267.076,95
193.800.356.460.-

200/492/2015

06.08.2045

596.700.-

Účel
OTP Banka Slovensko a.s.
– dlhodobý úver
Výstavba BD 510, 511
Výstavba BD 521
Výstavba BD 522
Výstavba BD 520
Obstaranie BD 537 kúpou
Obstaranie BD 539 kúpou
Obstaranie BD 569, 570,
571, 572, 573 kúpou

Zostatok
233.599.394.776,54
496.162,73
209.206,92
209.206,92
165.558,43
311.667,66
524.756,64

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z.z. Podľa citovaného ustanovenia obec môže na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne.
Podľa § 17 ods. 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z. celkovú sumu dlhu obce tvorí:
- súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania,
- súhrn záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.
Pri investičných dodávateľských úveroch ide o záväzky, do ktorých obec vstupuje v rámci
zmluvne uzavretých obchodných vzťahov s dodávateľmi tovarov, služieb a pod. Investičnými
dodávateľskými úvermi sa rozumejú všetky záväzky obce z prevzatia povinnosti splácať úver
dodávateľa po dodaní investičného diela na základe zmluvy medzi obcou a dodávateľom.
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z:
-

pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu,
úveru poskytnutého z ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok
úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty,
úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,
pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia,
návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie
spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska
územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv
o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného
finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom
podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s
osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného
príspevku.
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Do celkovej sumy dlhu obce sa započítavajú záväzky:
Údaje sa uvádzajú v eurách:
Číslo
Dátum
zmluvy
poskytnutia

Dátum
splatnosti

3002/17/009

25.02.2029

19.06.2013

Poskytnutá
výška
297.319.-

Účel
OTP Banka Slovensko,
sa.s. - dlhodobý úver

Zostatok
233.599.-

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky:
návratných finančných výpomocí zo Štátneho fondu rozvoja bývania prijatím úverov na výstavbu
dvanástich nájomných bytových domov v obci Vydrany. Zostatková hodnota záväzkov podrobne
vyčíslených v tabuľke prehľadu o návratných zdrojov financovania a úveroch obce k 31.12.2019
činí 2.311.335,84 Eur.
Vývoj podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania za obdobie posledných
5 rozpočtových rokov:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rok

Celková
suma
dlhu

Skutočné bežné
príjmy
predchádzajúceho roka

2015
2016
2017
2018
2019

333.353.307.589.284.575.259.087.233.599.-

795.537.907.103.1.107.139,12
1.045.967,72
1.077.741,72

Suma
ročných
splátok
vrátane
výnosov
96.100,76
136.292,33
147.815,84
145.590,66
145.190,10

Skutočné bežné
príjmy predchádzajúceho roka –
znížené od
r.2017
795.537.907.103.800.500,86
811.128,49
867.619,49

§ 17
ods. 6
písm. a)
v%

§ 17
ods. 6
písm. b)
v%

41,90
33,91
25,70
24,77
21,67

12,08
15,02
18,47
17,95
16,73

Obec za obdobie posledných 5 rokov vždy spĺňala podmienky na prijatie návratných zdrojov
financovania do budúcnosti.
Vývoj dlhovej služby za roky 2015 až 2019 :
Údaje sú uvádzané v eurách:

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Počet
obyvateľov

Dlhová služba
(úver) v €

Dlhová služba
(úver) na 1
obyvateľa

1 586
1 637
1 704
1724
1733
1747

359.117.333.353.307.589.284.570.259.087.233.599.-

226,43
203,64
180,51
165,06
149,50
133,71

Dlhová služba
(úver +
dlhodobé
záväzky) v €

Dlhová služba
(úver + dlhodobé
záväzky) na 1
obyvateľa

2.144.493,65
3.006.552,89
2.891.732,68
2.893.245,10
2.662.373,46
2.544.934,84

1.352,14
1.836,62
1.697,03
1.678,22
1.536,28
1.456,75
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Vývoj splátok úverov a dlhodobých záväzkov roky 2015 až 2019:
Údaje sú uvádzané v eurách:
Rok
2015
2016
2017
2018
2019

Dlhová služba
(úver)
333.353.307.589.284.570.259.087.233.599.-

Dlhová služba (úver+
dlhodobé záväzky)
3.006.552,89
2.891.732,68
2.893.245,10
2.662.373,46
2.544.934,84

Splátky úverov
a úrokov
29.673,67
25.764.25.488.25.488.25.488.-

Splátky úverov,
dlhodobých
záväzkov a úrokov
96.100,76
136.292,33
147.815,84
145.590,66
146.190,10

4. Prehľad o poskytnutých dotáciách
V súlade so zákonom a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu
obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 citovaného zákona
v členení podľa jednotlivých príjemcov.
Obec poskytla v roku 2019 dotácie v súlade s citovaným zákonom a s VZN č. 3/2008
o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel v sume 42.554.- €.
Prijímateľ dotácie
Futbalový klub FC Vydrany
Stolnotenisový klub Vydrany
Červený kríž Vydrany
Csemadok – miestna organizácia
OZ „Za naše zachovanie” –
„A Megmaradásunkért“ PT
DHZO Vydrany
Hodus Komunal s.r.o.
Spolu

Suma poskytnutých
fin. prostriedkov v €
40.000.12.500.300.260.-

Účelové určenie dotácie
na činnosť organizácie
na činnosť organizácie
na činnosť organizácie
na činnosť organizácie
na činnosť organizácie
na činnosť organizácie
Na činnosť organizácie

1.500.1.351,26
49.211,52
105.122,78

5. Údaje o podnikateľskej činnosti
Hospodárenie spoločnosti HODUS KOMUNAL s.r.o.
18.01.2015 bola Obcou Vydrany založená spoločnosť s ručením obmedzeným HODUS
KOMUNAL s.r.o. so sídlom 930 16 Vydrany č. 71. Výsledok hospodárenia s.r.o. je zachytená
v samostatnej uzávierke podnikateľského subjektu. Údaje hospodárenia s.r.o. ku konca roka 2018
uvádzané v € v porovnaní so stavom ku koncu roka 2017 sú nasledovné:

Majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
Zásoby - materiál
Majetok celkom

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

238.635.44.338.282.973.-

195.986.22.908.218.894.-

30.585.11.102.41.687.-
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Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Finančné účty
Peniaze v hotovosti
Účty v bankách
Finančné účty celkom

11.991.10.176.22.167.-

1.968.6.687.8.655.-

7.777.5.895.13.672.-

Pohľadávky spoločnosti
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky
Pohľadávky celkom

22.171.22.171.-

14.253.14.253.-

5.811.5.811.-

Imanie spoločnosti
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Nerozdelený zisk
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

78.230.5.000.49.212.9.174.14.844.-

9.944.5.000.4.944.4.231.-

9.944.5.000.-

Záväzky spoločnosti
Dlhodobé záväzky
Záväzky okrem rezerv a úverov
Bankové úvery
Celkové dlhodobé záväzky

20.025.171.860.191.885.-

11.305.184.665.196.362.-

11.305.11.305.-

Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancov
Daňové záväzky a dotácie
Celkové krátkodobé záväzky

603.5.500.6.755.12.858.-

243.5.376.2.739.8.358.-

1.843.6.674.819.9.336.-

141.486.118.586.-

124.316.117.540.-

134.059.134.863.-

22.900.51.728.4.040.- 4.040.-

6.776.11.816.1.466.- 1.466.-

- 804.14.115.197.- 197.-

Výsledok hospodárenia spoločnosti
Výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti
Pridaná hodnota
Výnosy z finančnej činnosti
Náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení

18.860.4.016.14.844.-

-

5.310.1.079.-

- 1.001.- 480.-

4.231.-

- 1.481.-
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Záver
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 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. zverejnený dňa 05.06.2020
najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.
Zákonnou povinnosťou obce podľa § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je
overenie riadnej účtovnej závierky audítorom. V čase spracovania tohto stanoviska nebol audit
vykonaný. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
má tvoriť súčasť záverečného účtu. Odporúčam správu audítora po obdržaní predložiť OcZ.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam obecnému zastupiteľstvu Obce
Vydrany prerokovanie záverečného účtu obce Vydrany za rok 2019 uzavrieť s výrokom:
celoročné hospodárenie Obce Vydrany za rok 2019 sa schvaľuje „bez výhrad“ .

Vo Vydranoch, dňa 07.06.2020

Bugárová Ildikó, Bc.
hlavná kontrolórka

Vyvesené: 08.06.2020
Zvesené: 23.06.2020
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