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Obecné zastupiteľstvo
A.B e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Štiavnické Bane k návrhu záverečného účtu obce
Štiavnické Bane za rok 2020

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Štiavnické Bane
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Štiavnické Bane za rok 2020.
Stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Štiavnické
Bane za rok 2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Štiavnické Bane dňa14.06.2021
na základe mne dostupných podkladov – finančných a účtovných výkazov, najmä výkazov
„Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy a Výkaz ziskov a strát subjektu verejnej
správy a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti, zostavený k 31.12.2020“ a „Súvaha
k 31.12.2020“

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Štiavnické Bane
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu Obce Štiavnické Bane za rok 2019 (ďalej len „návrh záverečného
účtu“) 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.
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
ostatné
súvisiace
právne
normy.
1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Obce Štiavnické Bane
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Štiavnické Bane, ale upozorňujem na nevyhnutnosť úpravy niektorých VZN obce Štiavnické
Bane a interných predpisov obce z dôvodu zmeny príslušných zákonných ustanovení, najmä
zákona o Obecnom zriadení odporúčam na aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom obce
Štiavnické Bane a schválenie vypracovanej smernice o nakladaní s finančnými prostriedkami
obce Štiavnické Bane, rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a ďalších.
1.3 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol predložený na verejnú diskusiu a verejne sprístupnený obvyklým
spôsobom v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s
§ 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s §
16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.4 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec Štiavnické Bane si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy“), zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku
audítorom.
1.5 Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy; obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3
cit. zákona, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji
dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 5, 6,
7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh na usporiadanie výsledku
hospodárenia je spracovaný v súlade s § 16 ods. 6, 7 a 8 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.

2. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Štiavnické Bane na rok 2020 bol zostavený ako
prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č. 40/2019
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 10.03.2020 uznesením č. 7/2020
- druhá zmena schválená dňa 10.12.2020 uznesením č. 51/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

1 334 130,00

1 674 760,00

1 147 730,0
0
0

1 299 585,00
188 775,00
11 715,72

186 400,00

232 110,06

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

1 333 368,00

1 557 865,32

418 628,00
0

426 573,00
110 190,62
0

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

914 740,00

1 021 101,70

Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Skutočnosť k 31.12.2020

1 562 336,20
1 325 223,92
99 634,70

% plnenia

113,2%
101,97 %
52,77%

Finančné príjmy

26 155,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

111 322,58

99,30%

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

1 544 699,33
494 743,57
64 202,64
22 049,70

115,98%
58,26%

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

963 703,42

94,37%

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet
na rok 2020 po
poslednej zmene
Bežné príjmy
Daňové príjmy
a)d.z.nehnut.
b)daň za psa
c)za nevvh.h.p.
d)za ubytovanie
e)za TKO
f) podiel. dane
Nedaňové príjmy
a)z pren. Pozem.
b)pre.budov
c)adim.poplatky
Granty a transfery

Rozpočet po
poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

513 840
56 140
700
1000
5000
17 000
434 000

536 571,49
47 458,14
672
37,24
5 506,25
18 545,86
464 352

104
85
96
4
110
109
107

1200
29 614
1000
653 183

342,12
25 031
1204,37
756 396,06

29
84
120
116

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
Okresný úrad BB, odbor školstva
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo kultúry
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Okresný úrad B. Bystrica
spolu

Suma v EUR
3 000,00
54 813,60
647,40
25 736,10
444 400,19
30 000,00

Účel
Zásah. obuv a oblečenie pre DHZ
Strava v HN
Osobitný príjem dávok v HN
Projekt zam.
nenorm. fin.pros. pre ZŠ
Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice
15 000,00 Výmena okien a mreží - kláštor
2 708,75 Matrika,reg.adries,obyv.,voľby
1246,07 Stavebný úrad
590 546,48

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

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

99 634,70

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

33 696,62
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

232 103,01
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet
na rok 2020 po
poslednej zmene
Bežné výdavky
1. Mzdy
a)prac.Oú
b)prac.matrika
c)prac. Stav.úrad
d)opatrovateľ.s.
Poistné
a) Do soc. Poist.
b) Do
zdrav.pois.
c) Poist.majet.
3.Bežný
transfer

Rozpočet po
poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2020

% čerpania

120 000
1 020
578
4 570
31 409,53
21 540
7 569,53

111 596,58
1020
578
7 386,70
47 054,22
35 439,72
9 487,79

93
100
100
161
149
164
125

2300

2 126,71
25 731,38

92

4.Tovary a
služby
5.úroky a
poplatky
Poznámky k 3.Bežné transfery
Príjmateľ dotácie
Žiaci v HN
OOCR, Zlatá cesta, ZMOS
DHZ Štiav. Bane
TJ Baník
Občania
spolu
Poznámky k 4.Tovary a služby
Názov položky
Cestovné náhrady
Energie, vodné ,
materiál
dopravné
nájom
služby
spolu
Poznámky k 5. úroky a poplatky
Názov
Prima Banka
VUB banka
ŠFRB
spolu

201 068,36
6 682,37

Suma v EUR
19 035,50
1 334,88
3000
1840
521
25 731,38

Účel
Strava pre žiakov
Členské
transfer
transfer
pohreb

Suma v EUR
text
1 258,73 Tuzemské
53 642,76 Energie,voda,pošta,telefon
36 360,12 Kan.potreby,čistiace,
dary,knihy...
12 146,00 Palivo,oleje mazivá
369,85 Výdajnik na vodu, tlačiareň,
rohož
97 290,90 Audit, dcom, posudky, projekty
,školenia
201 068,36
Suma v EUR
1015,90
1284,54
4169,03
6 682,37

2. Kapitálové výdavky
Názov
a)PD Majer
b) multifunkčné vozidlo
d) PD kláštor
e) Hasičská zbrojnica
f) pozemok
spolu
3. Výdavkové finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2020
14 617,50
4 500,00
8 725,00
33 000,00
3 360,14
64 202,64

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
Splátka istiny ŠFRB
Splátka istiny Prima banka
Splátka istiny VUB banka
spolu

Skutočnosť k 31.12.2020
12 202,04
6 000,00
3 996,00
22 198,04

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
1 021 101,70
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

963 703,42

94

Skutočnosť k 31.12.2020
0

% čerpania
0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1 557 326,93
1 325 223,92
232 103,01
1 458 446,99
494 743,57
963 703,42

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

99 634,70
99 634,70
0,00

64 202,64
64 202,64
0,00

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

35 432,06

33 696,62
22 049,70
11 646,92
1 224 547,41
1 171 312,79
53 234,62
37 964,71
15 269,91

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume. 15 269,91 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
15 269,91EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
15 269,91EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR

164,68

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
1 552,64
3 400,50
383,00
3 017,50

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
Aktíva
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 800 593,53

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 969 521,26

3 637 344,50

3 637 760,70

13 726,24

13 031,20

3 461 404,26

3 463 515,50

Dlhodobý finančný majetok

162 214,00

162 214,00

Obežný majetok spolu

159 840,87

141 621,74

1 628,89

2 000

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

40 325,00

51 043,84

55 793,94

107 168,14

226 606,87

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0

3 408,16

5 917,97

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 800 593,53

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 969 521,26

1 074 836,79

1 174 296,67

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

Pasíva
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

1 074 836,79

1 174 296,67

712 055,83

814 397,90

Rezervy

3 000,00

3 000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

22 545,80

102 438,10

Dlhodobé záväzky

390 290,08

379 580,33

Krátkodobé záväzky

178 337,68

195 625,93

Bankové úvery a výpomoci

117 882,27

133 753,54

2 013 700,91

1 980 826,69

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho po lehote
splatnosti

372 242,87
95 173,43
575 206,26

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima Banka
Vub banka

Účel

Tech,vybav.

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

97 369,27
80 000,00

6000,00
3 996,00

1 151,33
1 047,78

44 869,27
62 727,76

Rok
splatnosti

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

DHZ Štiavnické Bane
673,50
673,50
Sovičky
550
550
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019
o dotáciách.

0
0

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec vykonáva podnikateľskú činnosť na úseku služieb.
V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
24 257,34
EUR
Celkové výnosy
24 459,07
EUR
Hospodársky výsledok - zisk
159,37
EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Základná
Max.Hella

škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

192 004,32

192 004,32

0

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
UPSVaR
UPSVaR
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo kultúry
UPSVaR

Suma v EUR
3 000,00
54 813,60
647,40
30 000
15 000
25 736,10

Účel
Zásah. obuv a oblečenie pre DHZ
Strava v HN
Osobitný príjem dávok v HN
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Výmena okien a mreží
Rozvoj zamestnanosti

Okresný úrad BB, odbor školstva
UPSVaR
Sčítanie domov a bytov
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Okresný úrad B. Bystrica
spolu

444 400,19
896,37
3 124,00
2 708,75
1246,07
590 546,48

nenorm. fin.pros. pre ZŠ
Rodinné prídavky
sčítanie
Matrika,reg.adries,obyv.,voľby
Stavebný úrad

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla v roku 2020 žiadne finančné prostriedky inej obci.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VUC.

6. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v roku 2020 nemala programový rozpočet.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Štiavnické Bane 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 Štiavnické Bane 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 v obci obvyklým.
V súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
prerokovať Návrhu záverečného účtu Obce Štiavnické Bane za rok 2020 a súhlasiť
s celoročným hospodárením.

Rastislav Ondrejmiška

