Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU

Podľa § 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce 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 Kokošovce za rok 2021.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Kokošovce za rok 2021. Návrh bol zverejnený dňa 19.05.2022 na internetovej stránke
obce a vyvesený na úradnej tabuli obce.
Návrh záverečného účtu Obce Kokošovce 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. 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
I. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom Obce Kokošovce.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n .p. k dátumu 25.05.2021 nebola účtovná závierka overená audítorom podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 9 ods.4 v z. n. p. Avšak potrebné podklady boli
audítorke priebežne poskytnuté.

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
a prehľad o stave a vývoji dlhu.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministerstva
financií MF/010175/2004-42 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 a položiek. Návrh záverečného
účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala 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.
Návrh záverečného účtu obsahuje aj prehľad o poskytnutých dotáciách.
Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
neobsahuje, pretože obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

návrh záverečného účtu

II. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Kokošovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva č. 36/2020 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
18.12.2020.
Uznesením č. 17/2018 zo dňa 21.12.2018 bol starosta obce poverený vykonávať zmeny
rozpočtu a to do výšky 1.500 €.
Schválený rozpočet obce Kokošovce bol v priebehu roka upravovaný 1x a to uznesením
obecného zastupiteľstva.
Dôvod zmeny súvisel s požiadavkami vzniknutými počas rozpočtového roka.

Rozpočet celkom:
Schválený
rozpočet

Príjmy
Výdavky
Hospodárenie - prebytok –
schodok

545.694,00
514.166,00
+ 31.528,00

Rozpočet po
poslednej zmene
654.294,43
532.472,89
+ 121.821,54

Skutočnosť
k 31.12.2021
594.521,52
470.856,92
+ 123.664,60

Bežný rozpočet:
Schválený
rozpočet

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie – prebytok –
schodok

481.894,00
442.166,00
+ 39.728,00

Rozpočet po
poslednej zmene
590.494,43
460.472,89
+ 130.021,54

Skutočnosť
k 31.12.2021
592.177,27
429.975,20
+ 162.202,07

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie – prebytok –
schodok

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

00,00
60.000,00
-60.000,00

00,00
60.000,00
-60.000,00

00,00
28.881,72
-28.881,72

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

Finančné operácie:

Príjmové fin. operácie
Výdavkové fin. operácie
Hospodárenie – prebytok –
schodok

63.800,00
12.000,00
+ 51.800,00

63.800,00
12.000,00
+ 51.800,00

Rozpočtové hospodárenie obce bolo vo výške + 123.664,60 €.

2.344,25
12.000,00
-9.655,75

Položky vylúčené z prebytku:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky 905,78
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky 70.749,60
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu 3.596,80
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu 53,97
- nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu 13.348,54
Výsledkom hospodárenia obce je prebytok vo výške + 35.009,91 € zistený podľa ustanovenia
§10 ods. 3 písm. a) a b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prebytok rozpočtu v sume 35.009,91 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 25.354,16
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 9.655,75 €

III. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2021
Bežné príjmy:
Z rozpočtovaných bežných príjmov 590.494,43 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
592.177,27 €, čo predstavuje 100,28 % plnenie.
a) daňové príjmy
Najvýznamnejšiu položku príjmov tvorí výnos dane z príjmov poukázaných územnej
samospráve. Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 314.761,00 € boli k 31.12.2021
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 314.760,87 €, čo predstavuje plnenie
na 100,00%.
Z rozpočtovaných 29.000,00 € bola daň z nehnuteľností k 31.12.2021 vo výške 29.524,73 €, čo
predstavuje 100,89 % plnenie.
Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli vo výške 12.433,40 €.
b) nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku) boli ku dňu 31.12.2021
vo výške 11.516,96 €.
Administratívne poplatky, poplatky a správne poplatky – z rozpočtovaných 5.000,00 € bol
skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 3.136,98 €.
c) iné nedaňové príjmy (príjmy z dobropisov a vratiek)
Z rozpočtovaných 5.742,55 € boli iné nedaňové príjmy k 31.12.2021 vo výške 2.703,81 €.

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 187.541,21 € boli granty a transfery k 31.12.2021 vo výške 197.895,80 €,
čo predstavuje 105,52 % plnenie.
Kapitálové príjmy:
V roku 2021 obec nevykazovala žiadne kapitálové príjmy.
Finančné operácie príjmové:
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 63.800,00 € boli skutočne čerpané finančné
prostriedku k 31.12.2021 vo výške 2.344,25 €, čo predstavuje 3,67 % plnenie.
IV. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2021
Bežné výdavky:
Rozpočtované bežné výdavky boli vo výške 532.472,89 €. Ku dňu 31.12.2021 boli skutočné
výdavky vo výške 470.856,92 €, čo predstavuje 88,43 % plnenie.
Medzi významné položky rozpočtu bežných výdavkov patrí:
-

mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania
poistné a príspevok do poisťovní
tovary a služby (prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ)
splácanie úrokov

203.166,50 €
74.280,93 €
151.880,05 €
647,72 €

Kapitálové výdavky:
Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 60.000,00 €. Ku dňu 31.12.2021 boli čerpané
vo výške 28.881,72 €, čo predstavuje 48,14 % plnenie.
Medzi významné položky rozpočtu kapitálových výdavkov patrí:
- oplotenie cintorína 23.881,72 €
Finančné operácie výdavkové:
Výdavkové finančné operácie boli ku dňu 31.12.2021 vo výške 12.000,00 €, čo predstavuje
100 % plnenie – splátka dlhodobého úveru.

V. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Konečný stav na účte aktív k 31.12.2021 je vo výške 1.106.914,82 € z toho:
Neobežný majetok spolu 799.726,14 €
-

dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok spolu
-

677.786,08 €
121.940,06 €
299.885,62 €

zásoby
krátkodobé pohľadávky
finančné účty

5,35 €
4.813,64 €
295.066,63 €

Časové rozlíšenie

7.303,06 €

Konečný stav na účte pasív k 31.12.2021 je vo výške 1.106.914,82 € z toho:
Vlastné imanie

841.151,33 €

Záväzky

128.701,11 €

-

750,00 €
71,655,38 €
190,43 €
38.351,67 €
17.753,63€

rezervy
zúčtovanie medzi subjektami
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové úvery

Časové rozlíšenie

137.062,38 €

VI. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
-

voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči poisťovniam
daňovému úradu
ostatné

00,00 €
16.890,81 €
11.929,33 €
2.708,29 €
980,00 €

Stav úverov k 31.12.2021:
Prima banka Slovensko, a.s.:
- účel – výstavba kanalizácie 1. etapa – celková výška 57.954,88 €
- stav k 31.12.2021 – 17.753,63 €
- stav k 02.06.2022 – úver splatený
Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu:
Najvýznamnejšia položka:
Poskytovateľ: okresný úrad odbor školstva Prešov:
- suma poskytnutých finančných prostriedkov na prenesený výkon na úseku školstva
na bežné a kapitálové výdavky 85.982,00 €
- suma skutočne použitých finančných prostriedkov 85.953,76 €
Poskytovateľ: štatistický úrad SR
- dotácia na SODB
3.377,79 €
- suma skutočne použitých finančných prostriedkov

2.250,25 €

- COVID - 19 refundácia
27.335,00 €
- suma skutočne použitých finančných prostriedkov

27.335,00 €

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Kokošovce 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 Kokošovce za rok 2021 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým a to na webovom sídle obce od 02.06.2021 až do
dňa prerokovania v obecnom zastupiteľstve.
Riadna účtovná závierka za rok 2021 a hospodárenie obce za rok 2021 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy k danému dátumu ešte neboli overené audítorom.
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 významných
súvislostiach finančnú situáciu Obce Kokošovce 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
Kokošovce za rok 2021 výrokom
„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“

PhDr. Zuzana Koropšáková
hlavný kontrolór obce

