Hlavný kontrolór Obce Majcichov

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

V MAJCICHOVE DŇA 20. 06. 2021

ING. ROZÁLIA HANZELOVÁ

-2V zmysle § 18 f, odst. 1, písm.c zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov

predkladám

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2020.
Odborné stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Majcichov za rok 2020, na základe zostáv plnenia rozpočtu obce (príjmov a výdavkov), plnenia rozpočtov ZŠ J. Palárika a MŠ v Majcichove, na základe účtovnej závierky Obce Majcichov
za rok 2020 (súvaha a výkaz ziskov a strát) a údajov z predpisu miestnych daní a poplatkov a z ich
skutočného výberu k 31. 12. 2020, resp. ku dňu vypracovania predkladaného stanoviska k záverečmu účtu za rok 2020.
Návrh záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2020 bol vypracovaný podľa ustanovenia §
10, ods. 7 zákona 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
ostatných súvisiacich právnych noriem.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obsahuje najmä:
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odst. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou, rozbor plnenia príjmov za rok 2020, rozbor čerpania výdavkov za rok 2020,
- vysporiadanie hospodárenia za rok 2020, prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia
za rok 2020,
- finančné usporiadanie vzťahov:
voči zriadeným právnickým osobám
voči založeným právnickým osobám
voči štátnemu rozpočtu
voči štátnym fondom
voči rozpočtom iných obcí
voči rozpočtom VÚC
- tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov
- bilanciu aktív a pasív k 31. 12. 2020
- prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020
- prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
podľa § 7 odst. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
- hodnotenie plnenia programov obce
- návrh na uznesenie
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Finančné hospodárenie Obce Majcichov sa v roku 2020 riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2019, a to uznesením č. 68/2019.
Celkový rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový, bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. V priebehu roka bol zmenený 14krát roz počtovými opatreniami, z toho 4-krát rozpočtovými opatreniami starostu obce, 6-krát bol
rozpočet zmenený uznesením OZ a 4-krát bol zmenený na základe § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kedy sa rozpočet menil na základe účelovo
určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

V tabuľke č. 1 je uvedený súhrn príjmov, bežných i kapitálových, súhrn výdavkov taktiež
bežných i kapitálových a finančných operácií. Osobitne sú uvádzané príjmy i výdavky za samotnú
Obec Majcichov, ako aj za rozpočtové organizácie Obcou Majcichov zriadené, a to MŠ a ZŠ J.
Palárika.
V jednotlivých stĺpcoch sú uvádzané údaje schváleného rozpočtu za rok 2020, konečného
upraveného rozpočtu po všetkých vyššie vymenovaných rozpočtových opatreniach a tiež skutočne
čerpaný rozpočet za rok 2020. V poslednom riadku tabuľky sú údaje o hospodárení Obce Majcichov za rok 2020.
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Celkový rozpočet v €

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpaný rozpočet

1 690 629,00

1 811 961,43

1 790 740,41

1 628 929,00
48 850,00
12 850,00

1 712 015,53
56 380,00
43 565,90

1 691 086,04
52 465,71
47 188,66

Príjmy kapitálové
z toho:
Príjmy obec
Príjmy ZŠ
Príjmy MŠ

1 000,00

120 100,00

120 084,00

1 000,00
0
0

120 100,00
0
0

120 084,00
0
0

Finančné operácie
z toho:
obec
ZŠ

206 000,00

165 277,88

163 429,14

206 000,00
0

161 450,29
3 827,59

159 601,55
3 827,59

PRÍJMY CELKOM

1 897 629,00

2 097 339,31

2 074 253,55

Výdavky bežné
z toho:
Výdavky obec
Výdavky ZŠ
Výdavky MŠ

1 543 586,00

1 663 930,68

1 518 426,92

555 671,00
794 000,00
193 915,00

619 575,78
819 265,00
225 089,90

569 781,77
729 384,55
219 260,60

209 000,00

283 730,00

279 283,31

209 000,00
0
0

283 730,00
0
0

279 283,31
0
0

0

0

0

1 752 586,00

1 947 660,68

1 797 710,23

145 043,00

149 678,63

276 543,32

147 043,00
-208 000,00
206 000,00

148 030,75
-163 630,00
165 277,88

272 313,49
-159 199,31
163 429,14

Príjmy bežné
z toho:
Príjmy obec
Príjmy ZŠ
Príjmy MŠ

Výdavky kapitálové
z toho:
Výdavky obec
Výdavky ZŠ
Výdavky MŠ
Finančné operácie
(obec)
VÝDAVKY CELKOM
Hospodárenie
(prebytok ) v tom:
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
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Celkové príjmy v roku 2020 sa skladali z príjmov bežných a kapitálových. Kapitálové príjmy
sa rozpočtovali iba v rozpočte obce samotnej, rozpočtové organizácie v roku 2020 kapitálové príjmy nerozpočtovali a ani v skutočnosti sa nevyskytli.

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU OBCE
V priebehu roka sa bežné príjmy, ako vidno z tab. č. 1, úpravami navýšili o 121 332,43 €, čo
predstavuje nárast o 7,17 %. Skutočné príjmy oproti upravenému rozpočtu však boli nižšie, a to o
21 221,02 €, t. j. o 1,18 %.
Na raste príjmov sa podielal výnos podielových daní , ktorý bol prekročený oproti upravenému
rozpočtu o 2 %, avšak oproti pôvodne zostavenému rozpočtu o 9,08 %. Nad 100 % sa plnili ešte
dane z nehnuteľností , a to 100,68 % a vodné 100,43 %. Ostatné príjmy sa plnili väčšinou mierne
pod 100 %.
Napriek skutočnosti, že výber dane z nehnuteľností mierne prekročil 100 %, k 31. 12. 2020
evidovala obec Majcichov 5 153,79 € nedoplatkov, a to 2 689,10 € ku koncu roka 2019 a 2 464,69
€ za rok 2020. Z tejto sumy bolo k 31. 05. 2021 vymožená iba čiastka v hodnote 785,48 €.
Pohľadávka, ktorá bola uplatňovaná v konkurznom konaní úpadcu Poľnohospodárskeho družstva
na Krajskom súde v Bratislave, je vedená samostatne. Konkurzné konanie bolo ukončené, ale subjekt ešte nezanikol, t.j. nebol vymazaný z obchodného registra. Zostatok pohľadávky vo výške
31 967,77 € zanikne v roku 2020 z dôvodu podľa § 85, ods. 4 a ods. 5 a § 84 ods. 1 písm. e) a ods.
4 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p.
Daň za komunálne odpady a DSO sa plnila na 97,34 %. K 31. 12. 2020 evidujeme nedoplatky
v celkovej výške 8 184,58 €, z toho za roky 2005 – 2019 sumu 5 212,86 € a za rok 2020 sumu
2 971,72 €. Zo sumy 8 184,58 € bola k 31. 05. 2021 vymožená čiastka 739,06 €.
Výška vodného síce tiež prekročila mierne 100 %, ale aj tu evidujeme k 31. 12. 2020 nedoplatky vo výške 8894,40 €, z toho v lehote splatnosti 966,00 € a po lehote splatnosti 7 928,40 €.
Z príjmov rozpočtu vykázali pomerne nízke plnenie nedaňové príjmy, a to najmä príjmy z
prenajatých pozemkov, budov, priestorov a z prenajatých strojov a prístrojov. Plnenie bolo na úrovni 65,36 %. Na týchto položkách sa prejavili najmä opatrenia súvisiace s vyhlásením núdzového
stavu a s tým spojeným zákazom vychádzania, čo spôsobilo absenciu všetkých spoločenských akcií.

PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU OBCE
V roku 2020 si kapitálové príjmy rozpočtovala iba obec, rozpočtové organizácie s kapitálovými
príjmami nerátali vo svojom rozpočte. Pôvodne sa rozpočtovali kapitálové príjmy iba z predaja pozemkov v sume 1 000 €, v priebehu roka sa ale príjmy navýšili rozpočtovým opatrením č. 3 zo dňa
30. 03. 2020, a to vo forme účelových prostriedkov zo ŠR podľa § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách o sumu 120 tis. určenú na vykurovací systém a elektrickú inštaláciu objektu ZŠ.
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Príjmové finančné operácie si rozpočtovala v roku 2020 iba obec, a to v celkovej výške 206
tis. €. Položka sa v priebehu roka upravovala smerom nadol, skutočné plnenie bolo na úrovni
159,6 tis. €. Išlo o prevody z rezervného fondu obce vo výške 145,5 tis. € a o zapojenie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v celkovej sume 15 950,29 €, na ktorom sa podielali normatívne fin. prostriedky pre ZŠ v sume 5 tis. €, dopravné pre ZŠ v sume 215,09 € a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 10 735,20 €.
V priebehu roka upravovala svoj rozpočet aj ZŠ, a to o sumu 3 827,59 €. V rámci tejto sumy boli
použité nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 830,39 € a nevyčerpané prostriedky z darov v sume 1 997,20 €.
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Rozpočtové organizácie, ktorých zakladateľom je Obec Majcichov, mali aj v roku 2020 svoje
vlastné príjmy, aj keď primárne sú financované z verejných zdrojov. Základná škola zo ŠR vo forme
transferov a čiastočne aj z rozpočtu obce a MŠ výlučne z rozpočtu obce.
Vlastné príjmy MŠ boli pôvodne rozpočtované vo výške 12 850,00 €, ale prostredníctvom rozpočtových opatrení boli navýšené na 43 565,90 €. V skutočnosti sa vlastné príjmy MŠ plnili na
47 188,66 €. Tvorili ich príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné a za školské.
MŠ bol poskytnutý z ÚPSVaR a Európskeho sociálneho fondu aj finančný príspevok na úhradu
časti mzdových nákladov vo výške 13 136,52 €.
Vlastné príjmy ZŠ J. Palárika v Majcichove sa rozpočtovali vo výške 48 850 €, po zmenách
prostredníctvom rozpočtových opatrení boli navýšené na 56 380 €. Skutočné príjmy sa naplnili na
52 465,71 €. Išlo o príjmy z prenájmu budov, za predaj výrobkov, tovarov a služieb, a tiež prostriedky z ÚPSVaR vo výške 13 718 €.

VÝDAVKY ROZPOČTU ZA ROK 2020
VÝDAVKY ROZPOČTU OBCE
Výdavky bežného rozpočtu Obce Majcichov sa splnili v roku 2020 na 91,96 %, pričom boli
v priebehu roka navýšené úpravami rozpočtu o 11,5 %. Výdavky kapitálového rozpočtu sa splnili
na 98,43%, aj tie boli v priebehu roka navýšené o 35,75 %.
Z celkových výdavkov obce vo výške 849 065,08 € kapitálové výdavky predstavovali 32,89 %,
t. j. 279 283,31 €. Z plánovaných investičných akcií sa v roku viaceré nerealizovali, a to napr.
parkovisko pred kostolom, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, modernizácia miestneho rozhlasu. Realizovali sa ale niektoré investičné akcie, ktoré pôvodne neboli rozpočtované, napr. dobudovanie multifunkčného ihriska, kúpa pozemku pri zdravotnom stredisku, nový kotol do svadobky,
rekonštrukcia elektrickej inštalácie a vykurovacieho systému pre základnú školu. Tých zmien bolo
pomerne veľa, ale väčšina neuskutočnených investičných akcií bola dôsledkom aktuálnej situácie
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vyplývajúcim zákazom vychádzania.
Na rok 2020 bola schválená programová štruktúra rozpočtu. Z 12-tich programov sa samotnej
obce týka 11. Program č. 8 – Vzdelávanie predstavuje školské a predškolské vzdelávanie a výchovu
a prevádzku školských zariadení – ŠJ a ŠKD. Celkove sa výdavky rozpočtu plnili na 92,30 %
Z 11-tich programov najnižšie plnenie vykazoval k 31. 12. 2020 program č. 2 „Propagácia a marketing“ v ktorom sa plnil iba podprogram „Webová stránka obce“, a to na 99,83 %. Ostatné 2 podprogramy „Kronika obce“ a „Miestny rozhlas“ vykazujú takmer nulové plnenie. Nižšie plnenie vykazujú napr. aj podprogram „Územné plánovanie“ v rámci programu č. 1 „Plánovanie a kontrola“
(67,60 %), podprogram „Vzdelávanie zamestnancov“ v rámci programu č. 3 „Interné služby“
(61,31 % ), podprogram „Zdravotnícke služby“ v rámci programu č. 4 „Služby občanom“ (21,18 %)
a podprogram „Školské zariadenia – ŠJ, ŠKD“ v rámci programu č. 8 „Vzdelávanie“ (73,53 %).
Ostatné podprogramy väčšinou vykazovali plnenie, ktoré sa pohybovalo okolo priemerného plnenia
výdavkov. Väčšina nízkych plnení spomínaných podprogramov súvisela s dodržiavaním opatrení,
ktoré si vyžadovala mimoriadna situácia a neskôr núdzový stav vyhlásený vládou SR.

VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Výdavky bežného rozpočtu MŠ sa splnili na 97,41 %, pričom sa v priebehu roka navyšovali o
16,07 %.
Výdavky bežného rozpočtu ZŠ sa plnili na 89,03 %, pričom sa v priebehu roka navyšovali o
3,18 %. Skutočnosť oproti pôvodnému schválenému rozpočtu predstavovala 91,86 %-né plnenie.
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované v roku 2020 ani v jednej z rozpočtových organizácií.

II. VYSPORIADANIE HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020
Z úvodnej tabuľky vidieť, že Obec Majcichov ukončila v roku 2020 bežný rozpočet s
prebytkom 272 313,49 €, kapitálový rozpočet so schodkom -159 199,31 € a finančné operácie
predstavovali 163 429,14 €. Obec v roku 2020 hospodárila s prebytkom 276 543,32 €.
Z uvedenej sumy zistenej na základe §10 odst.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa musí vylúčiť suma
39 516,54 €, ktorá obsahuje nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky, nevyčerpané
prostriedky z darov, nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu.
Po tejto úprave hospodárenie obce predstavuje sumu 237 026,78 €.

III. POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU
Podľa § 15, odst.1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov obec môže vytvárať peňažné fondy vrátane rezervného fondu okrem
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Podľa § 15, odst. 4 uvedeného zákona si obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným
zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.
V záverečnom účte Obce Majcichov je celá suma prebytku vo výške 237 026,78 € navrhnutá
na tvorbu rezervného fondu.

IV. FINANČNÉ VYSPORIADANIE VZŤAHOV

Finančné vysporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu, voči zriadeným právnickým
osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám, voči fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu obce, voči štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a voči rozpočtom VÚC je obec povinná urobiť v súlade s ustanovením § 16 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
V roku 2020 obec nemala založenú žiadnu právnickú osobu, nemala zriadenú žiadnu príspevkovú
organizáciu a neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami. S ostatnými subjektami si obec vysporiadala svoje finančné vzťahy spôsobom stanoveným zákonom. Záverečný účet
obce Majcichov za rok 2020 obsahuje veľmi podrobný rozpis všetkých peňažných súm, ktorých sa
finančné vysporiadanie týka.

V. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Návrh záverečného účtu Obce Majcichov obsahuje aj bilanciu aktív a pasív k 31. 12. 2020.
V porovnaní s rokom 2019 vzrástli aktíva i pasíva po odrátaní odpisov z DHM o 266 385,75 €. Na
strane aktív sa na tomto raste podielal najmä nárast dlhodobého hmotného majetku, konkrétne
pozemkov, a tiež obežný majetok, v rámci neho krátkodobé pohľadávky a výraznejšie peniaze na
bankovom účte.
Na strane pasív sa zvýšenie prejavilo najmä vyšším výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie,
čiastočne zvýšením krátkodobých záväzkov, a to voči dodávateľom, zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia. Zvýšila sa aj položka časového rozlíšenia, a to výnosov budúcich
období.
VI. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU, O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A
PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
V roku 2020 Obec Majcichov nemala uzatvorenú žiadnu zmluvu o úvere, neposkytla žiadne
záruky a nerealizovala za vykazované obdobie podnikateľskú činnosť.
VII. ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
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Návrh záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2020 v zmysle § 9 odst. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený
na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Majcichov v predpísanej lehote.
Návrh záverečného účtu obsahuje všetky zákonom stanovené údaje a charakterizuje výsledky
ekonomickej činnosti obce za obdobie roka 2020.
Obec si k dátumu predloženia záverečného účtu obecnému zastupiteľstvu zatiaľ nesplnila
povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a účtovná
závierka zatiaľ nebola overená audítorom v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Túto povinnosť si obec zatiaľ vždy splnila a audit prebehol bez výraznejších pripomienok, ale v
neskoršom termíne. Možno teda predpokladať, že tomu tak bude i v tomto roku.
V zmysle § 16 odst. 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
súhlasím so znením návrhu uznesenia, t.j. aby OZ Obce Majcichov uzatvorilo prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2020 s výrokom
„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.

Vypracovala: Ing. Rozália Hanzelová

