Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu záverečného účtu obce Komárany za rok 2020
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Komárany
za rok 2020. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu som spracovala na základe
predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.
Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2020 som vychádzala z dvoch hľadísk:
A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu obce Komárany za rok
2020 podľa ods. 5 § 9 zákona o obecnom zriadení
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Komárany za rok 2020 bol spracovaný v súlade so zákonom
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
návrh záverečného účtu
verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Povinnosť overiť účtovnú závierku v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy nie je časovo presne vymedzená a nie je určené, že overenie
účtovnej závierky audítorom je súčasťou záverečného účtu mesta. Pri overovaní účtovnej
závierky však audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtov, hospodárenie s ostatnými
finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných
zdrojov financovania. Ak audítor pri overovaní zistí porušenie povinností vyplývajúcich
z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií.
Záverečný výrok audítora považujem za povinnú súčasť záverečného účtu.
B/ Náležitosti predloženého návrhu záverečného účtu
Podľa §16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou
b) bilanciu aktív a pasív
c) prehľad o stave a vývoji dlhu
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
f) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov
g) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení
spracovala do záverečného účtu obce. Obec v súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona
usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým
prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR.
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a) Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce Komárany sa v roku 2020 riadilo vyrovnaným rozpočtom,
ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 39 zo dňa 2. decembra 2019 vo
výške 206 080,00 €.
K 31.12.2020 obec hospodárila nasledovne:
CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU
A) BEŽNÝ ROZPOČET
A/1 Bežné príjmy
A/2 Bežné výdavky
A/3 Výsledok bežného rozpočtu
B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
B/1 Kapitálové príjmy
B/2 Kapitálové výdavky
B/3 Výsledok kapitálového rozpoč
tu
BILANCIA (príjmy - výdavky)
C) FINANČNÉ OPERÁCIE
C/1 Finančné operácie príjmové
C/2 Finančné operácie výdavkové
C/3 Výsledok finančných operácií
CELKOVÁ BILANCIA (vrátane
FO)

Schválený rozpočet 2020

Upravený rozpočet 2020

Skutočnosť 2020

196 280,00
175 680,00
20 600,00

212 737,50
201 110,50
11 627,00

210 967,02
184 228,09
26 738,93

9 800,00
26 600,00

9 800,00
83 471,21

81 215,08

-

-

16 800,00

-

73 671,21

-

81 215,08

3 800,00

-

62 044,21

-

54 476,15

3 800,00
3 800,00

75 844,21
13 800,00
+ 62 044,21

75 844,21
13 756,00
+ 62 088,21

0,00

0,00

+ 7 612,06

,
Výsledkom
rozpočtového hospodárenia
obce za rok 2020 vyčísleným podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
schodok vo výške 54 476,15 €, z toho prebytok bežného rozpočtu vo výške 26 738,93 €, schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 81 215,08 €, pričom tento schodok bol krytý z prebytku bežného
rozpočtu a z príjmových finančných operácií (účelovej dotácie získanej v roku 2019 a vyčerpanej
v roku 2020 na detské ihrisko, workout a prístrešok v sume 40 000,00 €, rezervného fondu obce
vo výške 16 871,21 € použitého v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva na financovanie
rekonštrukcie osvetlenia a vykurovania v kultúrnom dome a návratnej finančnej výpomoci prijatej
od MF SR na krytie výpadku u dane z príjmov fyzických osôb vo výške 8 973,00 €.
Po započítaní prebytku z finančných operácií vo výške 62 088,21 € je zostatok zdrojov
vo výške 7 612,06 €. Po úprave tohto prebytku hospodárenia o účelové prostriedky na použitie
v roku 2021 – preplatky na stravnom v ŠJ pri MŠ vo výške 522,41 € a prijatú a nevyčerpanú
dotáciu na stravu predškolákov vo výške 135,60 €, je prebytok - zostatok zdrojov vo výške
6 954,05 €, ktorý navrhujem prideliť do rezervného fondu obce.
Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový vo výške + 3 800,00 €, pričom
tento prebytok bol rozpočtovaný na krytie výdavkových finančných operácií.
Schválený rozpočet obce v priebehu rozpočtového roka 2020 bol upravovaný desaťkrát.
Deväť úprav rozpočtu bolo urobených rozpočtovým opatrením starostky obce v súlade s § 14
zákona číslo 583/2005 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Zásadami
nakladania s finančnými prostriedkami obce Komárany, jednalo sa o účelové prostriedky štátu na
konkrétny účel a presuny rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými oddielmi a v rámci oddielov
a skupín. Jedna úprava rozpočtu na rok 2020 bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva
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číslo 56 zo dňa 4. 9. 2020.
Upravený rozpočet obce bol schodkový vo výške 62 044,21 €, pričom tento schodok bol
krytý z príjmových finančných operácií - účelových dotácií získaných a nevyčerpaných v roku 2019
na detské ihrisko, workout a prístrešok v sume 40 000,00 €, zloženej finančnej zábezpeky v rámci
verejného obstarávania pri projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ“ vo výške
10 000,00 €, z rezervného fondu obce vo výške 16 871,21 € a prijatej návratnej finančnej
výpomoci prijatej od MFSR z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 8 973,00 €.
Plnenie rozpočtu príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy.
Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na financovanie preneseného výkonu
štátnej správy na úseku REGOP, na predškolákov, na voľby prezidenta SR a voľby do EÚ, dotácia
pre DHZO, na aktivačnú a dobrovoľnícku činnosť, na preplatenie nákladov na COVID 19, na
sčítanie obyvateľov, domov a bytov, na mzdy zamestnancov MŠ.
Daňové príjmy v r. 2020 boli oproti rozpočtu nižšie o 8 026,19 €. U dane z príjmov
fyzických osôb zo závislej činnosti bola oproti rozpočtu skutočnosť nižšia o 6 072,35 €.
Rozpočtované príjmy neboli naplnené u dane z nehnuteľností, daní za špecifické služby ani
miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie TKO.
Celkový príjem u daňových príjmov je oproti schválenému rozpočtu nižší o 8 026,19 €,
čo predstavuje takmer 4,3 % rozpočtovaných daňových príjmov.
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane z príjmov fyzických
osôb, ktorý je poukazovaný územnej samospráve zo štátu prostredníctvom daňového úradu.
Príjem z tejto podielovej dane zo štátneho rozpočtu dosiahol objem 162 627,65 €, čo predstavuje
90,97 % daňových príjmov obce. V porovnaní s rokom 2019 bol príjem z tejto dane v roku 2020
nižší o 2 722,83 €.
Nedaňové príjmy bežné boli dosiahnuté vo výške 10 456,84 €, v porovnaní
s rozpočtovanými príjmami vo výške 8 980,00 €, príjem bol vyšší o 1 476,84 €. Priaznivý vývoj bol
v príjmoch z prenajatých budov, u administratívnych poplatkoch – overovanie podpisov, príjmy
podľa stavebného zákona, príjmy za stravovanie a iné nedaňové príjmy – príjmy z preplatkov za
plyn, elektrickú energiu, preplatky zo zdravotného poistenia a z refundácie výdavkov z minulých
rokov.
Granty a transfery boli dosiahnuté vo výške 21 737,37 €, z toho sú všetko bežné tuzemské
granty a transfery. Podstatnú časť bežných transferov predstavujú transfery od Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú a dobrovoľnícku činnosť v absolútnej výške 11 556,18 €,
dotácia na mzdy zamestnancov MŠ 3 378,24 €, účelové prostriedky zo ŠR na SODB 1 692,00 €,
preplatenie nákladov na COVID 19 vo výške 1 623,66 €, účelové prostriedky na výdavky spojené
s voľbami prezidenta SR a voľbami do parlamentu EÚ v sume 1 071,89 €, dotácia pre DHZO vo
výške 1 400,00 €, transfer na predškolákov 555,60 €, účelové prostriedky na prenesený výkon
štátnej správy na úseku REGOP, ŽP a na CO 359,00 €.
Hodnota majetku obce vzrástla v roku 2020 o 57 479,24 €.
Neobežný majetok - dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 117 404,12 €, keď do
majetku obce boli zaradené zrealizované investičné akcie - zrekonštruované osvetlenie
a vykurovanie v kultúrnom dome a detské ihrisko, workout a prístrešok.
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Obežný majetok sa znížil o 59 934,88 €. Výška krátkodobých pohľadávok obce k
31.12.2020 v porovnaní so stavom k 1.1.2020 sa
znížila o 1 606,54 €. Stav finančných
prostriedkov obce sa v porovnaní so stavom k 1. 1. 2020 znížil o 58 443,31 €, keď na financovanie
investičných akcií boli použité finančné prostriedky poukázané na účet obce koncom roka 2019
(dotácia z Úradu podpredsedu vlády SR vo výške 40 000,00 € na projekt „Rozvoj sociálnej
infraštruktúry (prístrešok, workout, detské ihrisko) a tiež na účet obce boli zložené finančné
zábezpeky na verejné obstarávanie na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu“ v sume 10 000,00 €), ktoré boli vrátené v roku 2020.
Vlastné imanie obce a záväzky spolu sa v roku 2020 zvýšili o 57 479,24 €. Výška záväzkov
obce k 31. 12. 2020 bola vo výške 110 321,25 €, čo je oproti roku 2019 zvýšenie o 6 067,14 €,
hlavne z dôvodu prijatia návratnej finančnej výpomoci z MF SR na vykrytie výpadku príjmov
u podielovej dane z príjmov fyzických osôb.
Čerpanie výdavkov je podľa jednotlivých rozpočtových oddielov rozvedené v tabuľke číslo
2 záverečného účtu. Oproti schválenému rozpočtu vyššie čerpanie bolo na 03.2 – Ochrana pred
požiarmi, 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi, 06.2.0 Rozvoj obcí, 06.4.0 Verejné osvetlenie.
Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov
peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie
nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. V príjmových finančných operáciách je účelová
dotácia získaná a nevyčerpaná v roku 2019 na detské ihrisko, workout a prístrešok v sume
40 000,00 €, zložená finančná zábezpeka v rámci verejného obstarávania pri projekte „Zníženie
energetickej náročnosti budovy OcÚ“ vo výške 10 000,00 €, prostriedky rezervného fondu obce pri
ich použití na financovanie rekonštrukcie osvetlenia a vykurovania v kultúrnom dome v roku 2020
vo výške 16 871,21 € a prijatej návratnej finančnej výpomoci prijatej od MF SR z dôvodu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb vo výške 8 973,00 €.
Vo výdavkových finančných operáciách je finančná zábezpeka z roku 2019 v sume
10 000,00 € , ktorá bola vrátená záujemcom v rámci verejného obstarávania pri projekte „Zníženie
energetickej náročnosti budovy OcÚ“ a splátky istiny z úveru na rekonštrukciu miestnych
komunikácií v sume 3 756,00 €.
b) Bilancia aktív a pasív
Podľa predloženej súvahy k 31.12.2020 obec eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej
hodnote 1 399 964,79 €. V porovnaní s rokom 2019 sa netto hodnota majetku zvýšila o
57 479,24 €, keď do majetku obce bola zaradená zrealizovaná investičná akcia – rekonštrukcia
osvetlenia a vykurovania v kultúrnom dome a detské ihrisko, workout a prístrešok.
c) Prehľad o stave a vývoji dlhu
K 31.12.2020 predstavoval zostatok úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií výšku
21 549,00 €, zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (multifunkčné ihrisko
a rekonštrukcia osvetlenia a vykurovania v kultúrnom dome) 65 800,11 €, zostatok istiny
návratnej finančnej výpomoci z MF SR na vykrytie výpadku príjmu z dane zo závislej činnosti
výšku 8 973,00 €, t. j. celkom 96 322,11 €, čo predstavuje úverovú zaťaženosť obce vo výške
48,04 % % z bežných príjmov roku 2019.
Splátky úverov, dodávateľských úverov a úrokov z rozpočtu obce predstavujú sumu
38 654,44 €, t. j. 20,30 % skutočných bežných príjmov roku 2019 znížených o prostriedky
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poskytnuté obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné
v zmysle § 17 ods. 6 písm. b).
Podľa zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
obec a vyšší územný celok na plnenie svojich úloh môžu prijať návratné zdroje financovania, len
ak celková suma dlhu obce a VÚC neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a ak suma ročných splátok návratných zdrojov
financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom
rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej
správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.
d) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá príspevkovú organizáciu

e) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky. Úver na financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií od
Prima banky Slovensko, a. s. bol obci poskytnutý bez ručenia.
f) Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec v roku 2020 poskytla z rozpočtu obce poskytla iba jednu dotáciu, a to pre:
P. č.

Príjemca dotácie

Účel dotácie

1.

TJ Družstevník

Na činnosť

Výška dotácie

50,00 €

V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia číslo 27/2011 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce o poskytnutí dotácií v súlade s čl. V. ods. 4 rozhodla
starostka obce.
g) Tvorba a čerpanie peňažných fondov
Obec mala v roku 2020 iba rezervný fond a sociálny fond, ktorého tvorbu a čerpanie
upravuje osobitný zákon.
Do rezervného fondu bol na základe uznesenia obecného zastupiteľstva pridelený prebytok
hospodárenia z roku 2019 vo výške 16 054,46 €. Z prostriedkov rezervného fondu v roku 2020
boli čerpané finančné prostriedky vo výške 16 071,21 €.
h) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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Záver
Návrh záverečného účtu obce Komárany za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu obce Komárany za rok 2020 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
č.369/1990 o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy bol zverejnený na verejnú diskusiu spôsobom v obci obvyklým, a to na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Návrh záverečného účtu za rok 2020 vychádza z účtovnej závierky obce Komárany za rok
2020, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overená audítorom.

Stanovisko hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce Komárany odporúča schváliť obecnému zastupiteľstvu
záverečný účet obce Komárany za rok 2020 bez výhrad.

Ing. Anna Liberková
hlavná kontrolórka

Komárany, 10. apríl 2021
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