Hlavný kontrolór obce

Záhorská Ves

STANOVISKO
hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Záhorská Ves za rok 2020
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Záhorská Ves za rok 2020 pred jeho
schválením v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovení § 18f ods. l , písm. cl, zákona
SNR č.3691l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov záverečný účet mesta vyjadruje výsledky rozpočtového hospodárenia,
vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov.
Stanovisko k záverečnému účtu je osobitnou formou kontroly zameranej na skúmanie
ekonomických a finančných javov, procesov a činností súvisiace s dodržiavaním základných
právnych noriem podľa zákona č.43112002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.
1. Náležitosti návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 a jeho súhrnná charakteristika
Predložený návrh záverečného účtu v súlade s § 16 ods.5 zákona č.583/2004 Z:z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení obsahuje požadované
údaje:
- údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáci ou,
- bilanciu aktív a pasív ( stav majetku, pohľadávok a záväzkov),
- prehl'ad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2020
boli:
- rozpočet obce Záhorská Ves na rok 2020
- účtovné výkazy k 31.12.2020,
- návrh Záverečného účtu za rok 2020,
- inventarizačné zápisy účtov,
- výkaz ziskov a strát, súvaha,
- poznámky k účtovnej závierke,
- výsledky následných finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom,

2. Rozpočet

obce Záhorská

Ves na rok 2020

a jeho úpravy

Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený uznesením č. 119/2019, zo dňa 16.12.2019,
v ktorom predstavovali rozpočtované celkové príjmy výšku 2 264 786 € a celkové výdavky
2 116790,70 €.
Jednotlivé úpravy rozpočtu, pri ktorých boli prijaté uznesenia v roku 2020 boli nasledovné:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 5/2020, zo dňa 16.0l.2020, ktorou
upravované rozpočtované položky:
l 800 E IBVI ,5737 E IKVI
al navýšenie vo výdajovej časti o čiastku:
Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 7/2020, zo dňa 0l.04.2020, ktorou
upravované rozpočtované položky:
al zníženie výdajovej časti o čiastku:
1 137 E IBV I
bl presun vo výdajovej časti KV vo výške 2040 €,
Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 2212020, zo dňa 16.06.2020, ktorou
upravované rozpočtované položky:
5000 E IKPI
al zvýšenie v príjmovej časti o čiastku:
bl zvýšenie vo výdajovej časti o čiastku:
224 E IBVI
cl presun vo výdajovej časti KV vo výške 2 990,68 E
Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 39/2020, zo dňa 13.07.2020, ktorou
upravované rozpočtované položky:
- presun vo výdajovej časti BV vo výške 2500 E
Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 62/2020, zo dňa 16.09.2020, ktorou
upravované rozpočtované položky:
a) zníženie výdajovej časti BV o čiastku:
26 100 E
b) zníženie výdajovej časti KV o čiastku
1108l,66E
Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 84/2020, zo dňa 21.12.2020,
ktorou
upravované rozpočtované položky:
a) zvýšenie príjmovej časti o čiastky:
40 552,03 E IBP/, 384 579,46 E IKP/,
40000 E IFPI
b) zvýšenie výdajovej časti o čiastku:
43960,52 EIBVI, 405405,62 € IKVI

boli

boli

boli

boli

boli

boli

Celkové zmeny schválené týmito rozpočtovými opatreniami boli
al v príjmovej časti celkovo zvýšenie o 40552,03 € IBPI + 389579,46 €/KPI + 40000 E IFPI
bl vo výdavkovej časti celkovo zvýšenie o 18747,52 € IBVI + 400060,96 € IKVI
pozn.: B'V-bežné výdavky, KV-Kapitálové výdavky FV - finančné výdavky BP- Bežné príjmy, KP- kapitálové
príjmy, FP- finančné príjmy

Pôvodný rozpočet
(vE)

Rozpočet po úpravách
(v €)

Rozpočet celkom
Príjmy celkom
Výdavky celkom
HV- prebytok
z toho:
Príjmy celkom !bez ROl
Výdavky celkom Ibez ROl
HV - prebytok

Čerpanie
(v €)

2 264 786,00 €
2 116790,70 €
147995,30 €

2 957 119,43 €
2675 107,81 €
282011,62 €

2600803,19 €
2412710,27
€
188092,92 €

2 251 786,00 €
1 590 282,70 E
661503,30 €

2944119,43 €
2 090 975,81 €
853 143,62 €

2574511,90 E
1 818 116,42 €
756395,48 €

2 194 286,00 €
2019536,70 €
174749,30 €

2 338 049,29 €
2 108888,04 €
126991,63 €

2 074 553,48 E
1933 134,71 €
141418,77 €

2 181 286,00 €
1 493 028,70 €
688257,30 €

2 325 049,29 €
l 577 982,22 €
747067,07 €

2 048 262,19 €
1 338540,86 €
709721,33 €

13000,00 €
584132,00 €
- 571 132,00 €

26291,29€
594593,85 €
- 568 302,56 €

AI Bežný rozpočet
Bežné príjmy Is ROl
Bežné výdavky
prebytok+/schodokZ toho:
al bežné príjmy !bez ROl
Bežné príjmy
Bežné výdavky
prebytok

bl bežné príjmy RO
Bežné príjmy
Bežné výdavky
schodok

13000 €
526508 €
- 513 508 €

BI Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy s RO
Kapitálové výdaje
HV- schodok
Z toho:
al Kapit. príjmy bez RO
Kapitálové výdaje
HV - schodok +prebytok

500 E
50237 €
-49737 €

402279,46 €
447602,45 €
- 45322,99 €

402279,46 E
432874,77 €
- 30595,31 €

500 €
50237 €
- 49 737 €

402279,46 €
447602,45 €
- 45322,99 €

402279,46 €
432874,77 €
- 30595,31 €

bl Kapit. príjmy RO
Kapitálové výdaje
HV- schodok +prebytok

OE
OE
O€

OE
OE
O€

OE
OE

70000 E
47017 E
22983 €

216790,68 €
65391,14 €
151 399,54 €

123970,25 E
46700,79 €
77 269,46 €

O€

CI Finančné operácie
Príjmové operácie
Výdavkové operácie
HV - prebytok

Pôvodný rozpočet bol rozpočtovaný s predpokladaným prebytkom hospodárenia 147995,30
Eur. Poslednou zmenou rozpočtu sa predpokladal prebytok hospodárenia v objeme
282011,62 Eur. Skutočne dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2020 bol prebytok vo
výške 188 092,92 Eur.

2.1. Plnenie rozpočtu celkových príjmov
. l'yrm. ro k ml. 1 vra• tane ROl
Plnenie rozpočtu celkových príjmov a porovname s mmu
Nárast+,
Rok 2019
Rok 2020
pokles2020/2019
Príjmy celkom
z toho:

2600803,19

2373880,04

+226923,15

Bežné príjmy

2074553,48

2222627,41

-148073,93

Kapitálové príjmy

402279,46

48619,00

+353 660,46

Príjmové finančné operácie

123970,25

102633,63

+21336,62

Plnenie rozpočtu celkových príjmov v roku 2020 vrátane príjmov rozpočtových organizácií
predstavoval objem 2 600 803,19 E. Bežné príjmy RO z toho predstavovali celkom
26291,29 E. V objeme predstavovali celkové príjmy nárast v porovnaní s rokom 2019
o 226 923,15 E. Z toho bežné príjmy poklesli v porovnaní s rokom 2019 o 148 073,93 E,
kapitálové príjmy vzrástli o 353 660,46 E a príjmy z finančných operácií o 21 336,62 E.

2.1.1.

Plnenie rozpočtu bežných príjmov

rokom
Plnenie rozpočtu bezných pnjmov bez RO, v porovnani s predchádzajúcim
Rok 2019
Nárast+, poklesRok 2020
2020/2019
2048262,19
2187529,66
-139267,47
Bežné príjmy celkom bez RO
z toho
855309,51
877 094,56
-21 785,05
1. Daňové príjmy
766352,13
788709,03
-22 356,90
1.1. Podielová daň zo ŠR
51 803,45
1.2. Daň z nehnuteľnosti
56302,69
-4499,24
1.3. Miestne poplatky a dane
37 153,93
32082,84
+5071,09
2. Nedaňové príjmy
503679,70
725741,26
-222061,56
89637,74
2.1. Príjmy z majetku
87512,12
+ 2 125,62
2.2. Poplatky
117098,55
117 120,51
-21,96
277 498,00
2.2.1. Podnikateľská činnosť
502034,50
-224 536,50
2.3. Uroky z úverov a vkladov
175,82
453,90
-278,08
2.4. Iné nedaňové príjmy
19269,59
18620,23
-'-649,36
Príjmy R.O.

26291,29

35097,75

-5806,46

Plnenie rozpočtu bežných príjmov bez RO v roku 2020 predstavovalo výšku 2 048 262,19 E ,
čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje pokles o 139 267,47 E /výrazný pokles je
spôsobený poklesom príjmov v podnikatel'skej činnosti a poklesom na podielových daniach
zo štátneho rozpočtu/. Z toho daňové príjmy poklesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom
021 785,05 E a nedaňové príjmy poklesli o 222 061,56 E.

Daňové prijmy
Daňové príjmy dosiahli výšku 855 309,51 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom
predstavuje pokles 021 785,05 E. Na poklese sa podiel'al príjem z podielových daní zo ŠR
ktorých objem predstavoval 766 352,13 E, čo je pokles 022 356,90 E. Príjem z daní
z nehnutel'ností, v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol o 4 499,24 €. Z toho príjmy
z dane z pozemkov poklesli o 13 048,71 E, výber daní zo stavieb zaznamenal nárast o
8 579,74 E a výber dani z bytov pokles 030,27 E. Výber miestnych poplatkov a daní
vzrástol o 5 071,09 E.
Nedaňové prijmy
Nedaňové príjmy tvoria príjmy z podnikania, z prenájmu majetku a z administratívnych
poplatkov, z úrokovaz vkladov, ktoré dosiahli za rok 2020 objem 503 679,70 E
a v porovnaní s rokom 2019 poklesli 0222 061,56 E. Príjmy z podnikateľskej činnosti
predstavovali čiastku 277 498 E, v porovnaní s rokom 2019 poklesli o čiastku 224536,50 E.
Príjem z iných nedaňových príjmov
vo výške 19 269,59 E, ktorý v porovnaní
s predchádzajúcim rokom vzrástol 0649,36 €. Príjem z majetku bol 89 637,74 E, čo
predstavuje nárast o 2 125,62 E.
Bežné prijmy - ostatné príjmy
Bežné granty a transfery dosiahli v rámci bežných príjmov za rok 2020 objem 689 272,98 €
čo predstavuje nárast o 104579,14 E v porovnaní s rokom 2019.
Granty a transfery
.-

Poskytovateľ dotácie
UPSVaR Malacky
Hlavný banský úrad Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
UPSVaR Malacky
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava

Suma v EUR
6934,22
1 095,36
3000,00
l 350,00
20282,60
81,00

Učel
Rodinné prídavky
Dobývací priestor
Dotácia DHZ
Škola v prírode, lyžiarsky kurz
Stravné pre deti v HN, školské
pomôcky
Pozemné komunikácie

2737,31

Stavebný poriadok

5792,00

Vzdelávacie poukazy

18288,00
476757,00
48,40
5012,00

Asistenti učiteľa
Normatívne prostriedky škola
Register adries
Príspevok na učebnice

Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny
Ba
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny
Ba
Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Ba, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Ba
Okresný úrad Malacky
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Bratislava
Štatistický úrad, Bratislava
UPSVaR, Malacky
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

450,00

Dopravné

2 100,00

ZS sociálne znevýhodnení

3000,00

ZŠ protipandemické

2000,00

ZŠ distančné vzdelávanie

800,00

opatrenia

ZŠ čítame radi

49531,77

Opatrovateľská

služba

40552,03

MŠ služby zamestnanosti

6 146,00

Materská škola

2407,58
618,75
178,12

Matričná činnosť
REGOB
Životné prostredie

665,21
27804,14
3680,00
3295,31
4666,18

Voľby
Projekt BIG SK AT
Sčítanie obyvateľstva
Preplatenie mzdy §50
Testovanie eOVID19

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom

2.1.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
Kapitálové príjmy za rok 2020 dosiahli sumu 402 279,46 E, čo v porovnaní
s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast 0353 660,46 E. Predaj čelného nakladačal 5~0 E, predaj pozemkov 9 700 E, Finančný dar 6 500 E, MŽP Zbemý dvor 304 579,46 E,
eve strecha Enviromentálny fond 80 000 E.
2.1.3. Plnenie príjmových finančných operácií
Finančné príjmové operácie dosiahli z roku 2020 sumu 127275,43 E z toho 3 305,18 € tvorili
Finančné zábezky. Po odpočítaní zábezpek predstavuje nárast v porovnaní s rokom v hodnote
21 336,62 E. V roku 2020 boli nasledovné finančné príjmy: Zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov - 83 970,25 E, Istiny - 3 305,18 E, MF SR NFV výpadok dane
z príjmov 40 000 E.

2.1.4. Plnenie rozpočtu bežných výdavkov
Plnenie vydavkov a porovnanie s predchádzajúcim obdobím
Skupina

2020

2019

+Nárast,

-pokles
Výdavky spolu
Z toho bez RO
Podnikateľ. činnosť
započítaná v celkových
výdavkoch
Bežné výdavky spolu
Z toho bez RO
Podnikateľ. činnosť
započítaná v bež. výdavkoch
Kapitálové výdavky
Z toho bez RO
Výdavky z finančných
operácií

2412 710,27
1 818 116,42
297813,29
1 933134,71
1 338540,86

297813,29
432874,77
432874,77
46700,79

2287067,97
1 739291,19

2020/2019
+212564,23
+78825,23

414066,96

-116253,67

2051 387,52
1 503610,74

-118252,81
-165069,88

414066,96
163097,82
163097,82
72 582,63

-116253,67
+269776,95
+269776,95
-25881,84

Čerpanie celkových výdavkov za rok 2020 bolo zaznamenané v objeme 2 412 710,27 E, čo
v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019 predstavuje nárast 0212 564,23 E. Čerpanie
celkových výdavkov bez RO predstavovalo v roku 2020 objem 1 818 116,42 E čo je nárast
078 825,23 E v porovnaní s rokom 2019. Výdavky z podnikateľskej činnosti boli vo výške
297813,28 E. Preddavky na DZPO predstavovali čiastku 32675,65 E.
Bežné výdavky dosiahli sumu 1 933 134,71 E, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom
prestavuje pokles o 118 252,81 E Medzi najvýznamnejšie bežné výdavky patria Mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré dosiahli výšku 518 329,84 čo je pokles
021 345,01 E v porovnaní s rokom 2019. Poistné a príspevok do poisťovní dosiahol výšku
178 326,65 E, čo je pokles o 23 562,9 E.
Tovary a služby objem 473343,64 E, čo je pokles o 117 141,20 E. Bežné transfery objem
160 116,43 E, t.j. pokles o 10 819,80 E. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi,
pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami výšku 5 023,20 E, čo predstavuje pokles
0597,04 E.
2.1.5.

Rozpočet kapitálových výdavkov

Kapitálové výdavky dosiahli objem 432874,77 E, čo predstavuje nárast o
269 776,95 E porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Medzi najvýznamnejšie položky patria
Nákup zariadenia na zberný dvor 324 794,40 E, ZŠ multifunkčné ihrisko 4 237 E,
Rekonštrukcia strechy CVČ 95 883,54 E a Rekonštrukcia CVČ okná 6040 E.
Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2020 je vo výške 30 595,31 E, pričom kapitálové
príjmy dosiahli výšku 402 279,46 E a výdavky 432 874,77 €. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom ide o nárast výdavkov o 269 776,95 €.

7

2.1.6.

Rozpočet výdavkové finančné operácie

Pri výdavkoch z finančných operácií, ktorých objem je vo výške 65 074,93 € čo po odpočítaní
finančných zábezpek vo výške 18 374,14 € predstavuje čiastku 46 700,79 €. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom 201') bol zaznamenaný pokles o 25 881,84 €.
2.1.6. Rozpočet výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Celkové výdavky RO v roku 2020 dosiahli výšku 594 593,85 € čo predstavuje nárast o
46 817,07 € v porovnaní s rokom 2019.
3. Majetok
Obec Záhorská Ves eviduje k 1.1.2020 celkom majetok v hodnote 3 842 165,78 € z toho
neobežný majetok predstavuje hodnotu 3 538472,90 € a obežný majetok 303 572,88 E.
Stav k 31.12.2020 je celkový stav majetku v hodnote 4 230 069,09 € z toho neobežný
majetok predstavuje hodnotu 3 803 899,43 E a obežný majetok 426 049,66 €.

Dlhodobý hmotný majetok dosahuje k 31.12.2020 hodnotu 3 223 247,55 E v nasledovnej
skladbe:

oe k

01.01.
81 671,49
333210,43

oe k 31.12.

Umelecké diela a zbierky
Budovy a stavby
Stroje prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný hmot. majetok

654,00
3984276,80
236489,53
221991,93
69045,17

654,00
4128307,55
335499,92
437789,13
69624,24

I 664586,30
171 032,92
211418,05
42381,20

654,00
2463721,25
164467,00
226371,08
27243,04

CELKOM

4927339,35

5386673,07

2089418,47

3223247,55

Rozpracované nedokončené investície
Pozemky

ze k 31.12

Oprávky

81671,49
333 126,74

7664,44
333 126,74

Hodnota dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2020 v porovnaní so stavom k 31.12.2019
predstavuje nárast o 459333,72 €.
Dlhodobý nehmotný majetok obec eviduje k 31. 12.2020 v hodnote 4871,76 E.
Dlhodobý finančný majetok obec eviduje k 31. 12.2020 vo výške 575780,12 € v cenných
papieroch.
4.Pohl'adávky
Stav pohľadávok v roku 2019 dosahoval k 1.1.2020
115 230,97 E.

sumu 82 709,26 € a k 31.12.2020

Prehľad vývoja pohľadávok podľa jednotlivých druhov:
Druh pohľadávky

Rok 2020

v € /čerpané z Poznámok lVZ k 31.12.2020/
+Nárast

Rok 2019

-pokles
za príjmy daňové
za príjmy nedaňové
ostatné

pohľadávky

Iné pohľadávky

2020/2019
+10411,63
1 711,11

41449,86
25793,24

31038,23
24082,13

8318,93

7991,47
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Daňové pohl'adávky dosahujú k 31.12.2020
9 184,39 € v porovnaní s rokom 2019.

objem 125 757,89 €, čo predstavuje pokles o

Nedaňové pohl'adávky
dosahujú k 31.12.2020
2019 ide o nárast o 1 500,22 €.

objem

29 592,66 €. Porovnaním s rokom

5. Záväzky a dlhová služba
Obec Záhorská Ves evidovala k 1.1.2020 záväzky v hodnote 745 338,97 €, z toho
krátkodobé záväzky 159570,76 € a dlhodobé 396264,85 €. Bankové úvery a výpomoci
predstavovali 176322,29 €, rezervy 1 525 € a zúčtovanie medzi subjektmi VS 11 656,07 €.
Záväzky k 31.12.2020 sú evidované v hodnote 743 013,16 €, z toho krátkodobé záväzky
147765,84 € a dlhodobé 370941 €. Bankové úvery a výpomoci predstavujú 205465,81 €,
rezervy 1 522 € a zúčtovanie medzi subjektmi VS 17 318,51 E.
Krátkodobé záväzky dosahujú výšku 147 765,84 €, čo znamená pokles o 11 804,92 € oproti
stavu k 31.12.2019.
Dlhodobé záväzky
dosahujú objem 370 941 € , čo predstavuje pokles 025 323,85 €
v porovnaní so stavom k 31.12.2019.
Obec eviduje:
al záväzky voči bankám
bl voči dodávatel'om
cl voči zamestnancom
dl voči ŠFRB
e/ voči poisťovniam a DÚ

k31.12.2019
176322,29 €
11 405,88 €
36169,8l€
380585,94 E
30138,57€

k 31.12.2020
165465,81 E
10270,58 €
33993,00 €
358899,20 €
4451,48 €

Úver voči bankám má obec od roku 2006 na výstavu obecnej bytovky 2lBJ. Úver je
dlhodobý a dobu splatnosti má do roku 2036.
6. Peňažné fondy
Obec Záhorská Ves evidovalo v roku 2020 dva mimorozpočtové fondy, rezervný a sociálny
fond.
Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1.2020 prestavoval čiastku 6 079,74 E. Výška tvorby
prestavovala čiastku 5 362,40 E II % povinný prídell a čerpanie fondu prestavovalo sumu
685,18 € Istravovaniel a 5 310 E /ostatné úbytky/. Zostatok fondu k 3l.12.2020 dosiahol
výšku 5446,96 €.

o

Stav rezervného fondu k1.1.2020 je vo výške 8 063,83 E, prírastok počas roka 30 396,98 E
a čerpanie bolo vo výške O. Zostatok k 31.12.2020 je vo výške 38 460,81 E

Obec vytvára v zmysle ustanovenia § 18 zákona Č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších
predpisov fond prevádzky, údržby a opráv. Stav k 1.1.2020 bol vo výške 43 539,70 E,
prírastok z dohodnutého nájomného bol vo výške 15.519 E a úbytok na údržbu budovy
a okolia 21BJ bol vo výške 8 429,30 E. Zostatok k 31.12.2020 bol 50 629,40 E.
7. Hospodárenie príspevkových organizácií
Jeseň Života vykázala za rok 2020:
al V rozpočtovom hospodárení záporný zostatok vo výške 3 144,54 E.
Príjmy vo výške 183 345,80 E a výdavky vo výške 186490,34 E.
V porovnaní s rokom 2019 ide o zníženie záporného zostatku o 5 189,34 E.
bl V účtovnom hospodárení záporný zostatok vo výške 4 165,82 E.
Výnosy vo výške 178 372,21 E a náklady vo výške 182538,03 E.
V porovnaní s rokom 2019 ide o zníženie záporného zostatku o 5715,14 E.

8. Prehľad poskytnutých dotácií PO a FO podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla v súlade so Všeobecným záväzným nariadením
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - podnikateľom na podporu všeobecne
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:
Ziadatel' dotácie
Účelové určenie dotácie: uviest'
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1 -

SRZ, Obvodná organizácia Záhorská Ves
Jednota dôchodcov, Záhorská Ves bežná
činnosť, doprava na výlet
Dobrovoľný požiarny zbor, Záhorská Ves
Futbalový klub Záhorská Ves - bežná činnosť
klubu
Rodičovské združenie pri Základnej škole
Záhorská Ves - doprava
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Záhorská
Ves - oprava kríža a krovu kostola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

1/2015 o
prospešných

Č.

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stÍ.2 - stÍ.3 )

500,00
500,00

500,00
500,00

0,00
0,00

3000,00
4000,00

3000,00
4000,00

0,00
0,00

1 400,00

700,00

700,00

2000,00

0,00

2000,00

-2-

-4-

9. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia Č. 120-13502. Predmetom podnikania
je Ubytovanie.
Zároveň podniká na základe Lodného osvedčenia. Predmetom podnikania je Prevádzka
Kompy.

Prehľad podnikateľskej činnosti

Výnosy
Náklady
HV
Zisk po zdanení
Rozpočet
Príjem
Výdaj
z toho preddavky DZPO
HV

2020
280716,25 €
260232,33 €
20483,92 €
17411,33

€

2020
277 498,00
297813,29
32675,65
-20315,29

€
€
E
€

2019
515017,53 €
398767,90 €
116249,63 €

Rozdip.12020/2019
-234301,28 €
-138535,57 €
-95765,71 €

2019
502034,50
414066,96
49778,47
87967,54

Rozdiel 2020/2019
-224536,50 €
-116253,67 €

€
€
€

€

-108 282,83 €

V roku 2020 dosiahla obec výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 280 716,25 E čo
predstavuje pokles o 234 301,28 E. Náklady na podnikateľskú činnosť predstavovali v roku
2020 čiastku 260 232,33 E. Príjmy z podnikateľskej činnosti kompa predstavovali v rozpočte
v roku 2020 celkom čiastku 271 098 € a príjmy z ubytovne 6 400 E. Výdavkové položky
rozpočtu predstavovali spolu čistku 297 813,29 E z toho čiastka 32 675,65 € boli preddavky
na DZPO.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Záhorská Ves 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 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Záhorská Ves za rok 2020 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom vobci obvyklým. Zverejnený od 31.05.2021
a schval'ovaný dňa 24.06.2021.
Riadna účtovná závierka k 31.12.2020 obce Záhorská Ves bola v súlade s § 9 ods. 5 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
overená audítorom.
V súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupitel'stvu v Záhorskej Vsi uzatvoriť prerokovanie "Návrhu záverečného účtu
obce Záhorská Ves za rok 2020 " s výrokom

súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.

V Záhorskej Vsi dňa 09.06.2021

Vypracovala: Mgr. Kaderová Rúth hl. kontrolór obce

11

1')

