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NÁVRH NA UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo v Makove B E R I E N A V E D O M I E odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k Záverečnému účtu obce Makov za rok 2019

Dôvodová správa

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Odborné stanovisko k Záverečnému účtu
obce Makov za rok 2019

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
Makov za rok 2019.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Makov za rok 2019 som spracovala na
základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Makov za rok 2019, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 1.6.2020, ako aj na základe finančných a účtovných
výkazov, najmä výkazov – „súvaha k 31.12.2019“, „ Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019“,
„Poznámky“ a „ Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený
k 31.12.2019.

Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Obce Makov.

Spracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Makov za rok 2019 bolo posudzované na
základe dvoch hľadísk a to, zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Makov
za rok 2019 a metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu obce Makov.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2019 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 597/2003 Z .z.
o financovaní základných škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace právne predpisy.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t .j. najmenej 15 dní pred schválením v súlade s §
9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16
odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si splní povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov § 9ods.4.
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy :
a/ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou t.
j. bežné príjmy a bežné výdavky /bežný rozpočet/, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /
kapitálový rozpočet/ a finančné operácie.
b/ tvorba a použitie peňažných fondov
c/ návrh na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia obce k 31.12.2019
d/ bilancia aktív a pasív
e/ prehľad o stave a vývoji dlhu
f/ prehľad o záložnom práve na majetku obce Makov
g/ prehľad o majetku mesta k 31.12.2019
h/ údaje o hospodárení rozpočtových organizácií zriadených obcou Makov

ch/prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce Makov za rok 2019 v členení podľa
jednotlivých príjemcov
j/ údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
k/ hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu
l/ správa nezávislého audítora

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej
klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov.
Návrh záverečného účtu v oblasti príjmov bol spracovaný podľa ekonomickej klasifikácie na
úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky a podpoložky.
Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov bol spracovaný a predložený
podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie položky.
Vykázaný prebytok rozpočtu obce za rok 2019 vo výške 52 381,84 € je zistený v súlade s §
2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č. 583/2004.
Prebytkový výsledok hospodárenia za rok 2019 bol dosiahnutý z bežného rozpočtu Obce.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov
bežného a kapitálového rozpočtu, z ktorých sa tvorí prebytok /alebo schodok/.
V roku 2019 bol vytvorený rezervný fond vo výške 52 381,84 € z dôvodu dosiahnutia
prebytku rozpočtu. Zostatok finančných operácii v sume 10 450,26 € navrhujeme použiť
taktiež na tvorbu rezervného fondu.

ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám
a fyzickým osobám -podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky
svojho rozpočtu, ďalej usporiadala
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom uznesením č.40/2018 zo dňa 19.12.2018.
Rozpočet na rok 2019 po zmenách bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový vo výške 34 325,- € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 139 502,- €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu
a príjmovými finančnými operáciami – zostatkom prostriedkov na účtoch z roku 2018.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2019 zmenený trikrát rozpočtovými
zmenami.
-

Prvá zmena schválená dňa 26.6.2019 uznesením č.88/2019
Druhá zmena schválená dňa 25.09.2019 uznesením č. 105/2019
Tretia zmena schválená dňa 4.12.2019 uznesením č.137/2019

€
Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

Rok 2018

Rok 2018

Bežný rozpočet
Príjmy

1 950 654

2 113 078

Výdavky

1 916 329

2 082 045

34 325

+ 31 033

Prebytok/schodok

-

Kapitálový rozpočet
Príjmy

71 000

Výdavky

210 502

Prebytok/schodok

- 139 502

79 400
224 902
-

145 502

Rozpočet celkom
Príjmy

2 140 454

2 321 240

Výdavky

2 140 361

2 320 477

Schodok /prebytok

+

93

+ 763

Príjmové finančné operácie

118 800

128 762

Výdavkové finančné
operácie

13 530

13 530

Zostatok fin.operácií

+ 105 270

+ 115 232

Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Príjmy
kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z predaja majetku. Cudzie príjmy bežného
rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, kapitálové
príjmy boli tvorené dotáciami zo ŠR a iných verejných rozpočtov.

Rok

Upravený rozpočet

Skutočnosť

2012

1 400 353

1 401 239,60

2013

1 434 446

1 483 489,77

2014

1 481 291

1 490 420,96

2015

1 549 336

1 548 494

2016

1 623 390

1 672 802,73

2017

1 765 641

1 769 142,34

2018

1 842 945

1 813 491,67

2019

2 113 078

2 054 571,86

Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má stále výnos dane poukazovanej
územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Z rozpočtovanej
finančnej čiastky na rok 2019 vo výške 644 000,-€ dosiahli skutočné príjmy čiastku
653 700,42 €. Čo predstavuje plnenie na 101,50%.

Vývoj dane z nehnuteľnosti v sledovanom období
Rok

Skutočnosť

2012

100 801

2013

105 150

2014

99 716

2015

94 848

2016

106 677,23

2017

105 206,28

2018

106 779,21

2019

115 229,34

Najväčší podiel na dani z nehnuteľnosti má daň z pozemkov, ktorá v roku 2019 dosiahla
výšku 60 922,19 €. Dane zo stavieb predstavovali čiastku 53 839,82 € a daň z bytov čiastku
467,33 €. Rozpočtovaný príjem dane z nehnuteľnosti na rok 2019 bol 109 120,-€
a dosiahnutá skutočnosť 1115 229,34 €.

Daň z pozemkov

Skutočnosť 2012 58 432,74

Daň zo stavieb

Daň z bytov

Poplatok za
komunálny
odpad

41 845,15

523,72

47 166,22

Skutočnosť 2013 59 455,90

45 216,12

478,24

50 257,54

Skutočnosť 2014 58 719,53

40 526,66

470,48

47 343,41

Skutočnosť 2015 51 704,49

42 66,15

475,78

46 064,96

Skutočnosť 2016 58 805,26

47 394,89

477,08

46 825,82

Skutočnosť 2017 58 392,03

46 338,32

475,93

47 871,76

Skutočnosť 2018 58 264,75

48 047,33

467,13

47 778,83

Skutočnosť 2019 60 922,19

53 839,92

467,33

45 671,96

Výnos poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2019 predstavoval
čiastku 45 671,96 €. Náklady na efektívny zvoz a odvoz odpadu v obci za rok 2019 dosiahli
skutočnosť 57 428,78 €. Obec pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom dosiahla stratu v programe 3.12. Zvoz a odvoz odpadu v obci v roku
2019 čiastkou 11 756,82 €.

Skutočnosť
2013

Daň za
psa

1 407,69

Za ne
výherné
hracie
automaty

52,48

Za
ubytovani
e

6 811,29

Za
užívanie
VP

472

Skutočnosť
2014

Skutočnosť
2015

Skutočnosť
2016

Skutočnosť
2017

Skutočnos
ť 2018

Skutočnosť
2019

1 291,72

1 341

1 514,50

1 669,90

1 503

1 509,50

30

30

30,-

5 590,47

30

11 419,17

729,98

14 566,49

927,7

0

20

14 673

14 123,03

10 539,50

841

774,50

602,30

Výber ostatných daní bol v položkách daň za ubytovanie a za užívanie verejného
priestranstva nižší oproti roku 2018.

Plnenie nedaňových príjmov a porovnanie s minulými rokmi:

Nedaňové
príjmy

2013
2014
2015
2016
2017
skutočnosť skutočnosť skutočnosť skutočnosť skutočnosť

2018
2019
skutočnosť skutočnosť

231 285,86 194 103,82 219 047,94 265 036,62 369 414,93

343 526,63 388 534,73

Nedaňové príjmy predstavujú tržby za prenájom obecného majetku, administratívne a iné
poplatky, sankčné úroky, predaj výrobkov a služieb, réžia stravy, poplatky za znečisťovanie
ovzdušia, predaj prebytočného majetku, úroky z vkladov, cintorínske poplatky, platby za
služby v ZPS, rozvoz obedov, poplatky za opatrovné, služby v Dome nádeje, odstraňovanie
snehu, predaj elektro odpadu a železného šrotu a iné príjmy. Skutočnosť naplnenie položky
nedaňových príjmov v roku 2019 stúpla oproti roku 2018 o 13,1 %. Príjem z prenajatých
pozemkov dosiahol skutočný príjem 49 126,75 € čo predstavuje 77,17 % plnenie.

ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov
Rozpočet po zmenách

Skutočnosť

Rok 2012

1 366 935

1 303 364,58

Rok 2013

1 431 722

1 437 406,43

Rok 2014

1 477 373

1 374 377, 47

Rok 2015

1 543 533

1 455 425,42

Rok 2016

1 583 276

1 450 321,33

Rok 2017

1 658 732

1 546 783,25

Rok 2018

1 234 972

1 058 720,84

Rok 2019

2 082 045

1 934 700,64

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol skutočne čerpaný na 92,92 %.
Z rozpočtovaných nákladov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 489 901,- €
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 473 621,93 €, čo predstavuje čerpanie na
96,68 %. Tieto náklady tvoria prostriedky na mzdu starostu ,kontrolórky obce, pracovníkov
obecného úradu, zástupcu starostu, MOS, matriky, registra obyvateľov, stavebného úseku,
životné prostredie, knižnice, ZPS Makov- sociálna pracovníčka, opatrovateľky, účtovníčka,
rozvoz obedov.
Z dôvodu, že bolo ušetrené na nákladoch na mzdy priamo súvisí aj šetrenie na poistnom do
poisťovní aj doplnkovom dôchodkovom sporení.
Poistné a príspevky do poisťovní bolo rozpočtované pre rok 2019 vo výške 174 834,- €.
Skutočné čerpanie predstavovalo 93,72% to jest 163 861,22 €. Sú to platby za odvody
poistného z miezd pracovníkov obecného úradu, zariadenia pre seniorov za zamestnávateľa
a z dohôd o vykonaní práce a z dohôd o pracovnej činnosti.
Doplnkové dôchodkové poistenie bolo rozpočtované vo výške 8 826,- €. Skutočné čerpanie
vo výške 7 027,29 € čo je 79,62%. Táto čiastka predstavuje doplnkové dôchodkové poistenie
pre zamestnancov.
648 844 € bolo rozpočtované na tovary a služby na rok 2019 –energie, materiál, PHM,
poštovné, dopravné, cestovné náhrady, štandardná údržba a oprava, nájomné a ostatné
tovary a služby. Skutočné čerpanie bolo vo výške 539 589,20 € to jest 83,16 %.
Na nemocenské dávky, odchodné a odstupné bolo rozpočtované 9 304,- € skutočné čerpanie
3 926,04 € to jest 42,20 %.

Bežné transfery s rozpočtom 38 670 € boli skutočne čerpané vo výške 37 594,36 € čo
predstavuje 97,22 %. Boli poskytnuté dotácie na činnosť ZO SZTP a ZPCCH, Makovský
prameň, dotáciu na činnosť folklórneho súboru MAKOVANKA, pre rímskokatolícku cirkev
farnosť sv. Petra a Pavla, činnosť neinvestičného fondu Makové zrnká, občianske združenie
ŠK Javorník Makov, príspevok MO Matice Slovenskej, členské príspevky do ZMOS, ZMOK,
Mikroregión Horné Kysuce, organizácia cestovného ruchu Kysuce a detí v hmotnej núdzi.
Súčasťou čerpania položky bežných transferov boli aj náklady na životné jubileá, návšteva
chorých, odmeny vynikajúcim žiakom a uvítanie detí do života. Dôležitou transferovou
výdavkovou položkou je odvod dane za ubytovanie vo výške 10 539,50 € pre organizáciu
cestovného ruchu.

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Rozpočet

Skutočnosť

Rok 2012

658 848

277 936,65

Rok 2013

639 949

275 189,96

Rok 2014

1 000 542

243 727,28

Rok 2015

806 905

635 562,94

Rok 2016

291 590

204 334,09

Rok 2017

303 770

210 627,59

Rok 2018

479 305

404 170,46

Rok 2019

224 902

80 361,06

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019 bol čerpaný do výšky 35,73 %.

Z kapitálových výdavkov sa zrealizovali investičné akcie:
- cintorínske a pohrebné služby – z rozpočtovaných 9000 € bolo preinvestované 9 801,99
€, čo predstavuje čerpanie 108,91 %. Finančné prostriedky boli použité na ďalšiu etapu
výstavby chodníka v hornej časti cintorína.
-obecný vodovod- z rozpočtovaných 16 000 € bolo vyčerpaných 6 803,84 € na prekládku
vodovodu smerom do Potoka pri realizácii stavby Povodia Váhu – úprava toku KYSUCA.
– ochrana pred požiarmi - na rok 2019 bolo rozpočtované v kapitálových výdavkoch na
ochranu pred požiarmi 48 000,-€ na úpravu a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v priestoroch
bývalého hraničného prechodu. V skutočnosti bolo čerpané 860,-€. Dotácia z MV SR nebola
čerpaná, bude presunutá do roku 2020.
-správa a údržba miestnych komunikácií letná – pre rok 2019 boli rozpočtované finančné
prostriedky vo výške 16 000,-€ . Skutočné čerpanie bolo vo výške 2 343,20 €, čo prestavuje
čerpanie vo výške 14,64 %. Prostriedky boli použité na výkup pozemkov pod MK 450,-€,
projektová dokumentácia na chodník okolo ZŠ v sume 1 820,-€a priepust pod Grapami
73,20 €.
-základná škola s materskou školou – rozpočtovaná čiastka 27 902,-€ ku skutočnému
čerpaniu nedošlo.
- dom kultúry- rozpočet na rekonštrukciu domu kultúry bol vo výške 13 000 €, čerpanie tejto
položky vo výške 9 580,- € predstavovalo 73,69 % čerpanie. Finančné prostriedky boli
použité na rekonštrukciu WC v knižnici v dome kultúry vo výške 6 960,-€a na projekt
plynofikácia kotolne v DK Makov vo výške 2 620,-€.
-detské ihrisko- z rozpočtovaných 9 600, -€ bolo skutočne vyčerpané 9 861,54 €, čo
predstavuje 102,72 % čerpanie. Boli použité na nákup lanovej pyramídy v sume 4 082 €
s finančnou spoluúčasťou VÚC vo výške 1 000,-€ a čiastočné oplotenie ihriska pri bytovom
dome č. 17 Čierne v sume 5 779,54 €.

- verejné osvetlenie – pre rok 2019 boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 18 400,-€.
Skutočné čerpanie na rekonštrukciu svietidiel verejného osvetlenia bolo vo výške 13 439,-€.
V zložení 8400,-€dotácia MF SR a 5 039,-€vlastné zdroje.

-verejná zeleň, Brest u Papaji – rozpočtované finančné prostriedky vo výške 700,-€ boli
použité vo výške 700,-€ na úpravu projektu na Brest u Papaji.

- zariadenie pre seniorov – z rozpočtovaných 14 500,-€ bolo skutočne čerpanie vo výške
11 231,60 €. Jedná sa o nákup nového kamerového systému do Zariadenia pre seniorov
v sume 2 631,60 €a rekonštrukcia kúpeľne v sume 8600,-€.
- zdravotné stredisko – z rozpočtovaných 3 500,-€ bolo skutočné čerpanie vo výške 1 280,-€.
Jedná sa o projekt na rekonštrukciu elektriky na zdravotnom stredisku Makov 211.
-správa obce Makov- z rozpočtovaných 36 700,-€ bolo skutočne vyčerpané v sume 14 459,89
€, čo je 39,40 % čerpanie. Jedná sa o projekty v sume 2 124,80 € na zateplenie budovy
obecného úradu a projekt na klientské centrum v budove obecného úradu.

Celkové čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2019 z rozpočtovaných 224 902,-€ bolo
80 361,06 €čo predstavuje 35,73 % plnenie.

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, vystavené a prijaté zmenky,
predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov
a výdavkov rozpočtu obce.

Finančné operácie za roky 2013-2018

Príjmové
finančné
operácie
Výdavkové
finančné
operácie

Skutočnosť
2014

Skutočnosť
2015

204 028,35

6 123,73

Skutočnosť
2016

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

562 136,78 132 024,77

15 91,29

108 367,17

25 209,03

30 881,30

28 472,25

18 225,50

14 758,77

28 178,68

Skutočnosť
2019

Príjmové finančné operácie v roku 2019 predstavovali zostatok finančných prostriedkov ŠR
v sume 4 937,52 € v Základnej škole s materskou školou v Makove, nevyčerpané prostriedky
z predchádzajúceho roka v sume 12 133,69 €, nevyčerpané prostriedky z projektu Základnej
školy Makov v sume 7 524,-€, prijaté zábezpeky v bytových domoch v sume 613,82 €.

Výdavkové finančné operácie sa použili na splácanie istín z prijatých úverov
- ŠFRB na bytový dom Čierne 17
5 873,26 €
- ŠFRB na bytový dom Štandard 210
8 229,04 €
- vrátené finančné zábezpeky
656,47 €

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
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi
príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je 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 v roku 2019 dokumentuje nasledovná tabuľka:

V€
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie

Príjmy

1 950 654

2 113 078

2 054 571,86

Výdavky

1 916 329

2 082 045

1 934 700,64

34 325

31 033

71 000

79 400

23 341,60

Výdavky

210 502

224 902

80 361,06

Prebytok/schodok

-139 502

- 145 502

- 57 019,46

Bežný rozpočet

Prebytok/schodok

119 871,22

Kapitálový rozpočet
Príjmy

Rozpočet celkom
Príjmy celkom

2 021 654

2 192 478

2 077 913,46

Výdavky celkom

2 126 831

2 306 947

2 015 061,70

Prebytok/schodok

Prebytok rozpočtu celkom

-105 177

-114 469

+ 62 851,76

- 62 851,76

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 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 :

Vylúčenie z prebytku nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR na bežné výdavky
poskytnuté v rozpočtovom roku na prenesený výkon v oblasti školstva
1 702,39 €
Nevyčerpané prostriedky z ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky
Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv BD Čierne 17
Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv BD Standard
Nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od sponzorov

0,00€
0,00 €
2 674,80 €
104,73 €

Nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov Nadacia Pontis pre OU Makov 300,-€
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom
roku na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 5 688,-€
Ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a5 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Celkom

10 469, 92 €

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

52 381,84 €

Rozdiel z príjmových a výdavkových finančných operácii je

10 450,26 €

Prebytok rozpočtu v sume 52 381,84 € 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu v sume
- zostatok finančných operácií v sume

52 381,84 €
10 450,26 €

Zostatok finančných operácií v sume 10 450,26 € bude použitý na tvorbu rezervného
fondu.

:

Obec Makov usporiadala finančné vzťahy so štátnym rozpočtom:

Bilancia aktív a pasív

Rok 2008 bol medzníkom v účtovníctve obcí, nakoľko od 1.1.2008 začali mestá a obce
akruálne účtovať podľa metodiky Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor
/IPSAS/. Akruálne účtovníctvo je informačná sústava, ktorá zachytáva informácie o majetku,
záväzkoch, nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch v období, kedy vznikli t.j. v období,
s ktorým časovo a vecne súvisia. Je založené na akruálnom – časovom princípe. Subjekty
verejnej správy teda vedú účtovníctvo na akruálnom princípe na rozdiel od rozpočtu, ktorý
sa naďalej zostavuje na hotovostnom systéme. V zásade to znamená, že prebytok a schodok
rozpočtu a celého rozpočtového hospodárenia sa zisťuje mimo účtovníctva na základe
skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov na položkách
v rozpočtovom hospodárení. Na druhej strane závierka verejnej správy sa stáva
zrozumiteľnejšia nakoľko sa priblížila postupom účtovania pre podnikateľský sektor.

Aktíva- ide o ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa
očakáva , že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov, pričom aktíva tvoria
majetok a iné aktíva.
- aktíva k 31.12.2014 sú v hodnote

6 229 794 €

- aktíva k 31.12.2015 sú v hodnote

6 332 046 €

- aktíva k 31.12.2016 sú v hodnote

6 081 302 €

- aktíva k 31.12.2017 sú v hodnote

5 937 421,38€

- aktíva k 31.12.2018 sú v hodnote

5 812 849,37 €

- aktíva k 31.12. 2019 sú v hodnote

5 711 667,17 €

Pasíva – ide o existujúce povinností, ktoré vznikli z minulých udalostí, pravdepodobne
v budúcnosti znížia ekonomické úžitky obce
- pasíva k 31.12.2014

6 229 794 €

- pasíva k 31.12.2015

6 332 046 €

- pasíva k 31.12.2016

6 081 302 €

- pasíva k 31.12.2017

5 937 421,38 €

- pasíva k 31.12.2018

5 812 849,37 €

- pasíva k 31.12.2019

5 711 667,17 €

Konečné zostatky všetkých účtov vykázaných v súvahe k poslednému dňu účtovného
obdobia boli zhodné so začiatočnými stavmi všetkých účtov k prvému dňu bezprostredne
nasledujúceho účtovného obdobia a obsahové vymedzenie položiek účtovných výkazov
nadväzovalo na príslušné syntetické účty rámcovej účtovnej osnovy a analytické účty
uvedené v účtovnom rozvrhu. Účtovné výkazy boli v súlade s hlavnou knihou a obsahovali
náležitosti účtovnej závierky.
Aktíva, t .j. majetok spolu krytý pasívami, t .j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej uzávierky
predstavujú sumu:

-

31.12.2010
31.12.2011
31.12 2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

5 308 808
8 840 900
8 689 559
6 423 869
6 229 794
6 332 04
6 081 302
5 937 421,38
5 812 849,37
5 711 667,17

Bilancia pohľadávok a záväzkov.

Situácia vo vývoji pohľadávok sa oproti predchádzajúcemu roku zhoršila. Výška pohľadávok
v roku 2018 bola 62 743,96 €. V porovnaní s rokom 2018 v roku 2019 stúpli pohľadávky o
15 714,12 € to jest o 12,50 %.
Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 514 310,45 €. Výška evidovaných záväzkov oproti
minulému roku klesla o 15 405,06 €.

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Stav k 1.1.2011

132 683,21

Stav k 31.12.2012

130 334,23

Stav k 31.12.2013

190 295,80

Stav k 31.12.2014

205 215,53

Stav k 31.12.2015

419 216,87

Stav k 31.12.2016

405 063,48

Stav k 31.12.2017

383 803,25

Stav k 31.12.2018

358 253,18

Stav k 31.12.2019

344 150,88

Obec Makov pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiava pravidlá používania
návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.

ZÁVER

Záverečný účet obce patrí medzi zásadné dokumenty. Jeho cieľom je podrobne informovať
o hospodárení obce za uplynulý rok. Okrem hodnotiacej funkcie sa má stať zároveň
východiskom budúcich rozhodnutí orgánov obce, zvlášť v oblasti rozpočtu, financií
a nakladania s majetkom obce. Zverejnením s možnosťou pripomienkovania sa zároveň účet
následne stáva nástrojom komunikácie medzi samosprávou a obyvateľmi a nástrojom
verejnej kontroly samosprávy.
Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Návrh záverečného účtu Obce Makov za rok 2019 bol v zmysle § 9 ods. 2
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná závierka
k 31.12.2019 bude v súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom do konca kalendárneho
roka.

V zmysle par. 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Makov za
rok 2019 výrokom

„Celoročne hospodárenie obce Makov za rok 2019 sa schvaľuje bez výhrad „

V Makove 29.5.2020

Trebulova Elena
Hlavná kontrolórka Obce Makov

