Hlavný kontrolór Obce Matiašovce

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Matiašovce za rok 2019.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Matiašovce za rok 2019. Návrh bol zverejnený dňa 07.05.2019 na úradnej tabuli.
Návrh záverečného účtu Obce Matiašovce za rok 2019 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. 523/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
•
•
•
•
•
•
•

náležitosti návrhu záverečného účtu obce,
údaje o plnení rozpočtu,
aktíva a pasíva,
stav a vývoj dlhu,
hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce,
poskytnuté záruky podľa jednotlivých príjemcov,
náklady a výnosy podnikateľskej činnosti.

Náležitosti návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so – Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Matiašovce.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods. 4.
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, prehľad
o stave a vývoji dlhu.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. Apríla 2015 č. MF/008153/2015411 na roky 2018-2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 8. Decembra 2004. MF/010175/2004-42 v znení neskorších dodatkov 1 – 10,
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 hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného účtu
v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej klasifikácie na
úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej
kategórie.

Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § 16 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, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu
vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné
náležitosti podľa § 16 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.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých
zárukách podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva
podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.

I.

Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie Obce Matiašovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 6/7/2018 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa 14.12.2018.

Schválený rozpočet Obce Matiašovce bol v priebehu roka upravovaný na základe
uznesení obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

-

prvá zmena bola schválená dňa 14.03.2019 uznesením č. 5/1/2019
druhá zmena bola schválená dňa 14.06.2019 uznesením č. 12/2/2019
tretia zmena bola schválená dňa 09.08.2019 uznesením č. 6/3/2019
štvrtá zmena schválená dňa 30.09.2019 uznesením č. 5/4/2019
piata zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 5/5/2019

Rozpočet celkove
Schválený rozpočet

Čerpaný rozpočet

príjmy celkove

445 000,00

Uprav.
rozpočet
782 600,00

výdavky celkove
Hospodárenie-prebytok-schodok

445 000,00
0,00

782 600,00
0,00

625 006,63
69 704,68

Schválený rozpočet

Čerpaný rozpočet

694 711,31

Bežný rozpočet

bežné príjmy

445 000,00

Uprav.
rozpočet
518 837,00

bežné výdavky

421 840,00

511 484,00

490 163,09

23 160,00

7 353,00

23 778,27

Schválený
rozpočet
0,00

Uprav.
rozpočet
36 540,00

Čerpaný
rozpočet
36 521,48

Kapitálové výdavky

0,00

22 560,00

112 283,54

Hospodárenie-prebytok-schodok

0,00

0,00

-75 762,06

Hospodárenie-prebytok-schodok

513 941,36

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Finančné operácie
Schválený rozpočet

Čerpaný
rozpočet

227 223,00
22 560,00

144 248,47
22 560,00

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácie

Plnenie rozpočtu príjmov:
100 Daňové príjmy 344 008,00 €
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 321 546,19 €
120 Dane z majetku 11 573,96 €
130 Dane za tovary a služby 10 887,85 €
Porovnanie stavu celkových daňových nedoplatkov k 31.12.2018 a k 31.12.2019:
Daňové nedoplatky

K 31.12.2018

K 31.12.2019

Rozdiel

DN

183,23

0,00

-

Index
2014/2015
1

200 Nedaňové príjmy 27 837,86 €
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 3 259,06 €
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 20 746,02 €
230 Kapitálové príjmy 2 681,48 €
290 Iné nedaňové príjmy 1 151,30 €
300 Granty a transfery 181 298,46€
310 Tuzemské bežné granty a transfery 144 776,98€
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 36 521,48€
450 Príjmy z ostatných finančných operácií 0,00€
Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne
podielové dane. Daňové príjmy boli naplnené na 100,45%, čo predstavuje 344 008,00 €.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predkladanej finančnej čiastky v sume 319 764,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 321 546,19 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,56 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtových 11 600,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 573,96 EUR,čo
je 99,78 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 583,98 EUR a dane zo
stavieb boli v sume 3989,98 EUR.
Daň za psa činí 454,00 €

Daň za ubytovanie bola v sume 213,85 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol v sume 10 220,00€
Medzi významné položky nedaňových príjmov, ktoré boli naplnené na 91,74%
v sume 25 156,38 € a kapitálových príjmov v sume 2 681,48 € plnenie na 99,31 % patria:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 27 422,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 25 156,38
EUR, čo je 91,74 % plnenie. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3
209,06 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtových 22 655,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20 746,02
EUR, čo je 91,57 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtových tuzemských bežných grantov a transferov v sume 148 941,00 EUR bol
skutočný príjem vo výške 144 776,98 EUR, čo predstavuje 97,20% plnenie. Ide o transfery ako
sú dotácie na zamestnanosť, hmotná núdza, voľby, dotácia pre požiarnu ochranu, na knižnicu,
školstvo ZŠ a MŠ, REGOB, dotácia na miestne komunikácie a starostlivosť o ŽP.
Prijaté granty a transfery v sume 13 440,- EUR – dotácia na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie, 15 000,- EUR – dotácia na rekonštrukciu Klubu mládeže a 5 000,- EUR –
dotácia na prevenciu kriminality „Dajme mládeži možnosť výberu – II. Etapa! „.
Plnenie rozpočtu výdavkov:
600 Bežné výdavky 490 163,09 €
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 210 049,85 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní 76 508,64 €
630 Tovary a služby 194 228,00 €
640 Bežné transfery 7 680,86 €
700 Kapitálové výdavky 112 283,54 €
710 Obstarávanie kapitálových aktív 112 283,54 €
720 Kapitálové transfery 0,00 €
Medzi významné položky bežného rozpočtu na strane výdavkov patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 210 966,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
210 049,85 EUR, čo je 99,57% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníkov školstva – ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ pri MŠ, aktivačná činnosť.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 77 383,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
76 508,64 EUR, čo je 98,87 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 213 446,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
194 228,00 EUR, čo je 91,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce a školstva, ako sú

cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, všeobecné služby a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 7 992,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 7 680,86
EUR, čo predstavuje 96,11% čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1697,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
1 695,74 EUR, čo predstavuje 99,93 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí :
➢ Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
Z rozpočtovaných 16 850,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
16 800,00 EUR, čo predstavuje 99,70 % čerpanie.
➢ Rekonštrukcia a modernizácia – zateplenie KD, Klubu mládeže, výmena strešnej
krytiny
Z rozpočtovaných 188 726,00 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2019 82 539,00
Eur, čo predstavuje 43,74 % čerpanie.
➢ Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 450,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
414,02 EUR, čo predstavuje 92,00 % čerpanie.
➢ Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Pod lesom
Z rozpočtovaných 8 060,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
8 060,04 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
➢ Prestavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR v roku 2019 nebolo čerpané
➢ Nákup prevádzkových zariadení – konvektomat ŠJ pri MŠ
Z rozpočtovaných 4 470,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume
4 470,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výsledok hospodárenia obce za rok 2019:

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

513 941,36

Z toho : bežné príjmy obce

513941,36

Bežné výdavky

490 163,09

Z toho : bežné výdavky obce

490 163,09

Bežný rozpočet

23 778,27

Kapitálové príjmy spolu

36 521,48

Z toho : kapitálové príjmy obce

36 521,48

Kapitálové výdavky spolu

112 283,54

Z toho : kapitálové výdavky obce

112 283,54

Kapitálový rozpočet

-75 762,06

Prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

-51 983,79

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného
kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

66 130,79
-118 114,58
144 248,47
22 560,00

Rozdiel finančných operácií

121 688,47

Príjmy spolu

694 711,31

Výdavky spolu

625 006,63

Hospodárenie obce

69 704,68

Vylúčenie z prebytku

66 130,79

Upravené hospodárenie obce

3 573,89

Výkazový výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/24 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p./

a podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. apríla 2015 č.
MF/008154/2015-411 na roky 2018-2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších
dodatkov 1 – 10, ktorým sa ustanovujú podrobnosti postupoch účtovania a rámcovej účtovnej
osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy obce a VÚC.
Schodok rozpočtu v sume 51 983,79 EUR 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 66 130,79 EUR bol v rozpočtovom roku 2019
vysporiadaný : - z finančných operácií 118 114,58 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 12 209,60 EUR, a to na :
- údržba vodovodnej siete na ul. Potok v sume 11 000,00 EUR
- stravné pre deti v MŠ a ZŠ z ÚPSVaR v sume 1209,60 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 48 212,20 EUR, a to na :
- prestavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v sume 30 000,00 EUR - prevencia
kriminality – Ihrisko Potok II. etapa v sume 5 000,00 EUR
- výmena strešnej krytiny na budove OÚ a KD v sume 1 712,20 EUR
- rekonštrukcia Klubu mládeže v sume 11 500,00 EUR 11
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 224,63 EUR
d) preddavok – záloha na stravné – deti MŠ a ZŠ za vynechané obedy v sume 484,36 EUR
e) finančná zábezpeka – Komunitné centrum v sume 5 000,00 EUR
Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa §16 ods. 6 zákon č. 583/2004 Z.
z. 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. 3 a) a b)
citovaného zákona, sa z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
v sume 3 573,89 €, 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 znení neskorších predpisov.
Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2019 v sume 3 573,89 € 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 znení neskorších predpisov je
súčasťou návrhu záverečného účtu.
Návrh pre OZ: Prebytok rozpočtu obce Matiašovce za rok 2019 v sume 3 573,89 €
navrhujem použiť na tvorbu rezervného fondu.
II.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v €

AKTÍVA
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
803 642,05
690 324,01

Skutočnosť
k 31.12.2019
873 568,43
773 234,02

292 852,29
118 753,82
62 952,02

571 570,19
118 753,82
113 318,04

16 800,00
571 570,19
118 753,82
100 334,41

208,36

237,12

44,78

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

100,54
62 643,12

457,08
112 623,84

2 189,37
98 100,26

Poskytnuté návratné fin.
výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné fin.
výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

0,00

0,00

0,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
474 558,13

Skutočnosť
k 31.12.2018
803 642,05

Skutočnosť
k 31.12.2019
873 568,43

251 040,68

298 510,35

353 139,88

251 040,68
22 412,80

298 510,35
319 072,05

353 139,88
345 929,90

850,00
0,00

900,00
63 500,00

1 200,00
60 421,80

410,99
21 151,81
0,00
201 104,65

521,70
34 150,35
220 000,00
186 059,65

551,39
32 636,14
251 120,57
174 498,65

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

Skutočnosť
k 31.12.2017
474 558,13
411 606,11

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky
spolu
Vlastné imanie
z toho
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi
VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

2. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €

Stav záväzkov:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné
Spolu:

0,00 €
0,00 €
1 491,05 €
0,00 €
14 252,10 €
9 201,43 €
5 906,97 €
32 636,14 €

Stav úverov k 31.12.2019
Úver od VÚB Bratislava na rekonštrukciu a modernizáciu miestnej komunikácie na ul.
Pod lesom vo výške 220 000,00 EUR. Úver je splatný do roku 2028 a na rekonštrukciu –
zateplenie KD vo výške 53 680,57 EUR, ktorý je splatný do roku 2021.

Pohľadávky

Stav
k 31.12.2017
100,54
183,23
Stav
k 31.12.2017
21 151,81

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Stav
k 31.12.2018
457,08
0,00
Stav
k 31.12.2018
34 150,35

Stav
k 31.12.2019
2 189,37
0,00
Stav
k 31.12.2019
32 636,14

3. Ostatné dôležité informácie
3.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové učenie grantu, transferu
uviesť: školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

HN – strava, školské potreby

5 013,60

3 804,00

1 209,60

REGOB
Voľby

300,54
2 170,05

300,54
2 170,05

0,00
0,00

-1-

ÚPSVaR
Kežmarok
OÚ Kežmarok
OÚ Kežmarok

-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.
3- stĺ.4)

-5-

OÚ, OŠ
Prešov
OÚ, OŠ
Prešov
OÚ Prešov
MF SR
Bratislava

Školstvo – ZŠ

Dotácia – starostlivosť o ŽP
Údržba vod.siete na ul.Potok

74,60
11 000,00

74,60
0,00

0,00
11 000,00

MDVaRR SR
DPO
Bratislava
ÚPSVaR
Kežmarok
Spolu

Miestne komunikácie
Požiarna ochrana

34,47
3 000,00

34,47
3 000,00

0,00
0,00

Dotácia - zamestnanosť

44 938,33

44 938,33

0,00

144 544,59

132 334,99

20 000,00

18 287,80

1 712,20

30 000,00

0,00

30 000,00

15 000,00

3 500,00

11 500,00

13 440,00

13 440,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

83 440,00

35 227,80

48 212,20

MF SR
Bratislava
MV SR
Bratislava
MF SR
Bratislava
MDaV SR
Bratislava
MV SR
Bratislava

Školstvo – MŠ

Kapitálové výdavky
KT – výmena strešnej krytiny
na budove OÚ a KD
KT – Prestavba a stavebné
úpravy hasičskej zbrojnice
Rekonštrukcia Klubu mládeže
Spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie
Prevencia kriminality „Dajme
mládeži možnosť výberu – II .
etapa

SPOLU

76 544,00
1 469,00

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli v súlade s ich účelom.

3.2 Poskytnuté dotácie

76 544,00

0,00

1 469,00

0,00

12 209,60

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie: uviesť
- bežné výdavky na ....
- kapitálové výdavky na ....

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1Mladosť Matiašovce – bežné výdavky na
chod a činnosť futbalového klubu
Mesto Spišská Stará Ves –
dotácia na náklady
spojené so záujmovou a príležitostnou
činnosťou v rámci aktivít CVČ

-21 350,00
2 565,00

2 565,00

0,00

Spolu:

3 915,00

3 915,00

0,00

Suma
Rozdiel
skutočne
(stĺ. 2 – stĺ. 3)
použitých
finančných
prostriedkov
-4-31 350,00
0,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
III.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec má bankový úver vo výške 220 000,- EUR a 53 680,57 EUR
IV.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá príspevkové organizácie.
V.
Prehľad o poskytnutých a zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla v roku 2019 žiadne záruky.
VI.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť
VII. Hodnotenie plnenia programov obce
OZ uznesením č. 9/6/2013 schválilo neuplatňovanie programového rozpočtu od roku 2014
vrátane.
Výsledky hodnotenia v tejto hodnotiacej správe sú súčasťou záverečného účtu
a využívajú sa najmä na posúdenie efektívnosti a účinnosti hospodárenia s majetkom obce.
Účelom hodnotenie je najmä zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu obce na
plnenie jednotlivých cieľov.

V rámci hodnotenia programov skúmame najmä:
•
•
•
•
•

relevantnosť,
účinnosť,
efektívnosť/hospodárnosť,
užitočnosť/dopad
stabilita/udržateľnosť.

Záver
Návrh záverečného účtu obce Matiašovce 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 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Matiašovce za rok 2019 v zmysle § 9 os. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtová závierka za rok 2019 a hospodárenie obce za rok 2019 je v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy boli overené audítorom.
Účtovné závierka za rok 2019 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2019 poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Obce Matiašovce k 31.12.2019 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci
sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Matiašovce za rok 2019 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Matiašovciach, 05.06.2020

PaedDr. Ján Tulušák, v.r.
hlavný kontrolór obce

