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Hlavný kontrolór Obce České Brezovo

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Obce České Brezovo za rok 2020
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 České Brezovo za rok 2020.
Návrh záverečného účtu obce bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce dňa 26.5.2021
v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9, ods. 2
zákona o obecnom zriadení a § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Návrh záverečného účtu Obce České Brezovo za rok 2020 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.
V stanovisku sa hodnotia:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- prehľad o stave dlhu
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce České
Brezovo.
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 MF SR č. MF-0101752004 – 42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2009421,
MF/021218/2011, 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.
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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 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, údaje o hospodárení
príspevkových organizácii v ich pôsobnosti.
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 České Brezovo sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 4/2019 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
03.12.2019.
Schválený rozpočet Obce České Brezovo bol v priebehu roka upravovaný na základe
uznesení obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :
- Uznesením č. 2/2020 schválené dňa 30.06.2020
- Uznesením č. 4/2020 schválené dňa 04.12.2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
Rozpočet celkove
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Príjmy celkové

170 256

270 629

271 521,65

Výdavky celkové

170 256

270 629

245 587,32

0

0

+ 25 934,33

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Bežné príjmy

170 256

204 579

205 379,91

Bežné výdavky

120 556

197 579

189 160,29

Hospodárenie – prebytok
– schodok

+ 49 700

+ 7 000

+ 16 219,62

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

0

46 050

46 141,74

Kapitálové výdavky

47 000

73 050

56 427,03

Hospodárenie – prebytok
– schodok

- 47 000

- 27 000

- 10 285,29

Hospodárenie – prebytok
- schodok
Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
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Finančné operácie
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

0

20 000

20 000

Výdavkové operácie

2 700

0

0

Hospodárenie – prebytok
– schodok

- 2 700

+ 20 000

+ 20 000

Príjmové operácie

Plnenie rozpočtu príjmov :
100
110
120
130

Daňové príjmy
Dane z príjmov a kapitálového majetku
Dane z majetku
Dane za tovary a služby, TKO a pes

152 191,37 €
116 596,11 €
28 905,02 €
6 690,24 €

200
210
220
240
290

Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Úroky z vkladov
Iné nedaňové príjmy

6 415,57 €
759,91 €
3 075,06 €
7,53 €
2 573,07 €

300
310

Granty a transfery
Tuzemské bežné granty a transfery

46 772,97 €
46 772,97 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 125 575,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 116 596,11 EUR, čo predstavuje
plnenie na 92,85 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 32 735,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 28 905,02 EUR,
čo je 88,30 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 420,94 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 7 346,68 EUR a dane z bytov boli v sume 137,40 EUR.
Daň za psa , rozpočtovaných bolo 525,- EUR, skutočnosť 490,- EUR, čo je 93,33 %
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – rozpočet 7 296,- EUR,
skutočnosť 6 200,24 EUR, % plnenia 84,98.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 250,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 759,91 EUR, čo je
60,79 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 490,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 277,80,- EUR, čo je
56,69 % plnenie.
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 145,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
5 377,86 EUR, čo predstavuje 75,26 % plnenie.
Prijaté granty a transfery – bežný rozpočet
Z rozpočtovaných grantov a transferov 29 563,46 772,97 EUR, čo predstavuje 158,21 % plnenie.

EUR bol skutočný príjem vo výške
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Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
185,39
1 692,1985,94
3 000,774,62
39 135,02

Okresný úrad Lučenec
Štatistický úrad SR
Okresný úrad Lučenec
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Lučenec

Účel
REGOB, Register adries
Sčítanie SODB
Voľby NR SR
Transfer na financovanie DHZ
Celoplošné testovanie
Cesta na trh práce

Prijaté granty a transfery – kapitálový rozpočet
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
Účel
40 091,- Revitalizácia námestia pred OcÚ
6 050,74 Hasičská zbrojnica DHZ Č. Brezovo

MIRRI SR
Ministerstvo vnútra SR

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Výsledok hospodárenia
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

+ 49 700

+ 7 000

+ 16 219,62

- 47 000

- 27 000

- 10 285,29

- 2 700

+ 20 000

+ 20 000

0

0

+ 25 934,33

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia
- prebytok - schodok
Plnenie rozpočtu výdavkov:
600

Bežné výdavky

189 160,29 €

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 197 579,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 189 160,29 EUR, čo predstavuje 95,74 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 43 432,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 42 295,53
EUR, čo je 97,38 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 12 860,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 12 485,14
EUR, čo je 97,08 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných75 694,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 70 131,02 EUR,
čo je 92,65 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
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Z rozpočtovaných 485,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 399,06 EUR, čo
predstavuje 82,28 % čerpanie.
700 Kapitálové výdavky
710 Obstarávanie kapitálových aktív

56 427,03 €
56 427,03 €

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 73 050,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 56 427,03 EUR, čo predstavuje 77,24 % čerpanie.
Výsledok hospodárenia
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Bežný rozpočet

120 556

197 579

189 160,29

Kapitálový rozpočet

47 000

73 050

56 427,03

Finančné operácie

- 2 700

-

0

0

0

+ 132 733,26

Výsledok hospodárenia
- prebytok - schodok

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10 ods.3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z.n.p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC.
Stav na účte 221- Bankové účty, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov je
138 414,68 € .
NÁVRH PRE OZ :
Podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o
použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
890188,31
753927,94

KZ k 31.12.2020 v EUR
906208,85
762226,27

0
665459,94
88468
136008,42

0
673758,27
88468
143196,72

0
0
0
4617,43
131100,99
0
290
251,95

0
0
0
3471,46
139435,26
0
290
785,86
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2020 v EUR
890188,31
605202,49

KZ k 31.12.2020 v EUR
906208,85
596060,86

0
0
605202,49
58484,95

0
0
596060,86
69072,63

1860,31
35000

2297,83
40091

50,64
5874,27
15699,73
226500,87

15,48
10968,59
15699,73
241075,36

Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2019

Stav
k 31.12 2020

4 617,43
0

3 471,46
0

Stav
k 31.12 2019

Stav
k 31.12 2020

58 484,95
0

69 072,63
0

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Ostatné informácie
Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých finančných
prostriedkov v €

Okresný úrad
Lučenec
MV SR
ŠÚ SR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
MIRRI SR

Voľby NR SR
REGOB, register adries
Transfer na financovanie DHZ
Sčítanie SODB
Cesta na trh práce
Celoplošné testovanie COVID 19
Hasičská zbrojnica DHZ Č. Brezovo
Revitalizácia námestia pred OcÚ

1 985,94
185,39
3 000,1 692,39 135,02
774,62
6 050,74
40 091,-
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Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
15 699,73 EUR
v PRIMA Banke „Univerzálny úver“, ktorý slúži na krytie výdavkov obce.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce České Brezovo za rok 2020 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 České Brezovo za rok 2020 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2020 a hospodárenie obce za rok 2020 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy neboli overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2020 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2020 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce České Brezovo k 31.12.2020 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
České Brezovo za rok 2020 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

V Českom Brezove , dňa 27.05.2021

Ing. Alena Marková
hlavný kontrolór obce

