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Hlavný kontrolór obce Marianka
Podľa § 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obec je povinná prerokovať
najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019
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 Marianka za rok 2019.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Marianka za rok 2019. Návrh bol zverejnený dňa na úradnej tabuli (spôsobom v obci
obvyklým)aj na webovom sídle obce.
Návrh záverečného účtu Obce Marianka 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. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotil:
náležitosti návrhu záverečného účtu obce podľa § 16 ods. 5 z. č. 583/2004 Z. z., a to:
- údaje o plnení rozpočtu
- bilanciu aktív a pasív
- stav a vývoj dlhu
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých
príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom
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 Marianka.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n .p. splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 9 ods.4 v z. n. p.
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 hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce,
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom,
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Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, 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 hlavných kategórií, položiek a podpoložiek. 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 § 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, rozpočtom iných
obcí 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 a prehľad o poskytnutých
dotáciách podľa jednotlivých príjemcov.

1.Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 24.1.2019 uznesením obecného zastupiteľstva číslo 2019/2-10 k bodu č.
10 programu.
Obec Marianka zostavilo rozpočet na rok 2019 v súlade s § 10 ods.3 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Schválený rozpočet Obce Marianky bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :
Zmeny rozpočtu:
prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 28.03.2019 uznesením č. 2019/3-17
druhá zmena rozpočtu bola schválená dňa 20.06.2019 uznesením č. 2019/4-17
tretia zmena rozpočtu bola schválená dňa 22.08.2019 uznesením č. 2019/5-8
štvrtá zmena rozpočtu bola schválená dňa 28.10.2019 uznesením č. 2019/6-17
piata zmena rozpočtu bola na základe účelovo určených prostriedkov
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Rozpočet celkovo v €

Schválený
rozpočet
1367 079,00
1 233 769,00
133 310,00

Uprav. rozpočet

Skutočnosť

Plnenie v%

2 332 205,00
2 184 606,00
147 599,00

1 778 836,98
1 219 631,20
559 205,78

76,27
55,65

Schválený
rozpočet
1 367 079,00
1 233 769,00
133 310,00

Uprav. rozpočet

Skutočnosť

Plnenie v%

1 473 635,00
1 434 143,00
39 492,00

1 470 689,10
1 066 056,72
404 632,38

99,80
74,33

Schválený
rozpočet
0

Uprav. rozpočet

Skutočnosť

Plnenie v%

59 889,00

59 889,00

100,00

0
0

725 649,00
-665 760,00

124 780,55
-64 891,55

17,22

Uprav. rozpočet

Skutočnosť

Plnenie v%

príjmové fin. operácie

Schválený
rozpočet
0

798 681,00

248 258,88

31,08

výdavkové fin. operácia
Hospodárenie- prebytok

0
0

24 814,00
773 867,00

28 793,93
219 464,95

99,99

príjmy celkove
výdavky celkove
Hospodárenie- prebytok –
schodok

Bežný rozpočet v €

bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie -prebytokschodok
Kapitálový rozpočet v €

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie-prebytokschodok
Finančné operácie v €

Príjmy v roku 2019 boli schválené vo výške 2 332 205 a k 31.12.2019 dosiahli úroveň
1 778 836,98€, čo predstavuje 76,27% plnenie rozpočtu, z toho bežné príjmy boli vo výške
1 470 689,10€ kapitálové príjmy 59 889€. Príjmové finančné operácie boli schválené vo
výške 798 681€ a k 31.12.2019 dosiahli skutočnosť 248 252,88€.

Schválené výdavky v roku 2019 boli vo výške 2 184 606€ a k 31.12.2019 dosiahli úroveň
1 215 651,20 €, čo predstavuje 55,65%plnenie rozpočtu, z toho bežné výdavky boli vo výške
1 066 056,72 €, kapitálové výdavky 124 780,55€. Výdavkové finančné operácie boli
schválené vo výške 24 814€ a k 31.12.2019 dosiahli skutočnosť 28 793,93€
Obec dosiahla prebytok hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške+559 205,78€ bez
finančných operácií vo výške +339 740,83€
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Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

559 205,78
-100 654,92
458 550,86

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 :
1.nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v sume 4 403,59 EUR,
2.nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v sume 221,23 EUR,
3.nevyčerpané finančné prostriedky z ÚPSVaR na obedy predškolákov v materskej škole v sume
1 364,40 EUR,
4.nevyčerpané finančné prostriedky z ÚPSVaR na obedy pre žiakov v základnej škole v sume
1 179,60 EUR,
5.nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu vlády na multifunkčné ihrisko v sume 38 000,00 EUR,
6.nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu vlády na detské ihrisko v sume 8 400,00 EUR,
7.nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu vlády na nákup športovej výbavy v sume 4 000,00 EUR,
8.nevyčerpané sponzorské dary v sume 1 000,00 EUR,
9.nevyčerpané finančné prostriedky Nadácia pontis – námestíčko Floriánek v sume 600,00 EUR,
10.nevyčerpané prostriedky – Poplatok za rozvoj vo výške 41 486,10 EUR,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019
vo výške 458 550,86 EUR.
Bilancia ukazovateľov rozpočtu roku 2019s predchádzajúcim obdobím roku 2019-2018, 2017,2016,
Rozpočet

Skutočnosť
r.2016 v €

Skutočnosť
r.2017 v €

Skutočnosť
r.2018 v €

Skutočnosť
r.2019 v €

Bežné príjmy

1 187 932,75

1 073 961,54

1 261 346,62

1 470 689,10

Bežné výdavky
Výsledok
bežného
rozpočtu
Kapitálové príjmy

903 818,32
284 114,13

800 882,38
273 079,16

880 304,67
381 041,95

1 066 056,72
404 632,38

86 570,63

30 000,00

0

59 889,00

Kapitálové
výdavky

110 861,95

191 949,52

18 749,82

124 780,55
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Výsledok
kapitálového
rozpočtu
Príjmy
finančných
operácií
Výdavky
finančných
operácií
Výsledok
finančných
operácií
Spolu príjmy
Spolu výdavky
Rozdiel

-24 291,32

-161 949,52

-18 749,82

-64 891,55

8 832,76

487 933,40

19 592,42

248 258,88

0,00

300 000,00

0

28 793,93

8 832,76

187 933,40

19 592,42

219 464,95

1 187 932,75

1 591 894,94

1 280 939,04

1 778 836,98

903 818,32
284 114,13

1 292 831,90
299 063,04

899 054,49
381 884,55

1 219 631,20
559 205,78

Z analýzy rozpočtovania a hospodárenia obce v roku 2019 a z porovnania hospodárenia obce
za uplynulé dva roky je zrejmé, že:
a) v priebehu rozpočtového roka dochádza k zmenám bežného rozpočtu a to tak na
úrovni príjmov ako aj na úrovni výdavkov.
b) k zmenám dochádza aj u kapitálového rozpočtu a to na úrovni výdavkov, čo bolo
spôsobené realizáciou investičných akcií
c) darí sa napĺňať bežné príjmy v súlade so schváleným rozpočtom.
1.1. Plnenie rozpočtu príjmov :
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, príjmy
kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy z Úradu vlád SR vo výške 38 000,00 EUR na
výstavbu multifunkčného ihriska v obci a vo výške 8 400,00 EUR na výstavbu detského
ihriska rozvoj pohybovej aktivity, tieto finančné prostriedky je potrebné použiť do 31. októbra
2020. Obec získala finančné prostriedky z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 3
489,00 EUR na spolufinancovanie klimatizácie v budove základnej školy v Marianka. V roku
2019 sme získali finančné prostriedky z Environmentálneho fondu vo výške 10 000,00 EUR
na spolufinancovanie Elektromobilu.

1.1.1.Daňové p ríjmy
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej
územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu.
Obci Marianka boli v roku 2019 zo strany štátu poukázané podielové dane zo štátneho
rozpočtu vo výške 776 453,86€ čo je viac 137 746,38€ ako v roku 2018. Táto skutočnosť
výrazne ovplyvnila plnenie daňových príjmov rozpočtu.
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Analýza daňových p ríjmov za obdobie 201 4-2018
Daňové príjmy v €

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Daňové príjmy
Výn. dane z príj.FO
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov

2015
688.668,64
389.806,96
301.400
214.825,79
70.687,52
2.420,14

2016
808 145,20
461 982,89
255 795,67
180 720,42
74 499,95
575,30

2017
823 019,63
510 884,67
210 852,14
131 426,23
77 493,58
554,00

2018
968 103,11
638 707,48
204 930,17
122 834,05
81 542,73
553,40

2019
1142 095,57
776 453,86
81 841,87
148 677,51
81 841,78
602,40

108.537,67

90 366,64

101 282,82

124 465,45

97 219,93

4.783,23
4.545

4 219,58
4 717

4 168,29
5 181,50

4 311,74
4 373,50

4 359,54
4 647,50
735,98

27.981
-

386
1 615,10

1 825,50
2 144,87

779,50
-

71.228,44
-

79 428,96
-

80 214,26
7 748,40

81 030,71
33 970,00

Daň. príjmy - dane za
špecific. služby
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verej.
priestranstva
Daň za zábavné hracie stroje
Daň za komun. odpady FO a
PO
Daň za rozvoj

83 290,81
41 486,10

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 764 081,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2019 poukázané finančné prostriedky v sume 776 453,86 EUR, čo predstavuje plnenie
na 101,62 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 209 554,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 231 121,78
EUR, čo predstavuje plnenie na 110,29 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 148
677,51 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 81 841,87 EUR a príjmy dane z bytov boli v
sume 602,40 EUR.
Daň za psa k 31.12.2019 z rozpočtovaných 5 000,00EUR bol skutočný príjem vo výške
4 359,54 EUR, čo predstavuje 87,19 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva k 31.12.2019 z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol
skutočný príjem vo výške 735,98 EUR, čo predstavuje 14,71 %.
Daň za ubytovanie k 31.12.2019 z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem vo
výške 4 647,50 EUR, čo predstavuje 92,95 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31.12.2019 z rozpočtovaných
86 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 83 290,81 EUR, čo predstavuje
96,85 %.
Poplatok za rozvoj k 31.12.2019 z rozpočtovaných 48 000,00 EUR bol skutočný príjem k
31.12.2019 vo výške 41 486,10 EUR, čo predstavuje 86,43 %.
1.1.2. Nedaňové p ríjmy
Príjmy z prenájmu majetku
Z rozpočtovaných 8 672,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 812,11 EUR, čo
je 90,08 % plnenie.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
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Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 779,79 EUR,
čo je 38,53 % plnenie.
Za porušenie predpisov
Tieto poplatky sa nerozpočtujú, skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 250,00 EUR.
Cintorínske poplatky, za relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie služby a hrobové miesta
Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 434,10 EUR, čo
je 85,85 % plnenie.
Poplatok za materské školy a školský klub detí
Z rozpočtovaných 40 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 32 185,70 EUR,
čo je 80,46 %.
Stravné v školskej jedálni
Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 26 131,56 EUR,
čo je 87,11 %.

Konštatujem, že nedaňové príjmy oproti predchádzajúcim obdobiam predstavujú nárast
finančným prostriedkov.
1.1.3.Granty a transfery
Ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, zo samosprávneho kraja, Najväčší objem týchto finančných prostriedkov je
určený na financovanie základných škôl (ide o prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej
správy v školstve).
V roku 2019 boli obci poskytnuté transfery a granty vo výške 236 726 €, z nich
najvýznamnejšie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Granty a transfery bolo účelovo určené a bolo použité v súlade s ich účelom.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Bratislava
Okresný úrad Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho roz.
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad ŽP
Okresný úrad pre cestnú dop.

Suma
v EUR
199 502,00
2 451,00
5 670,00
7 669,20
2 682,52
3 679,19
192,01
88,73
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Účel
ZŠ prenesené kompetencie
ZŠ vzdelávacie poukazy
MŠ obedy dotácia
ZŠ obedy dotácia
Stavebný úrad
Matrika
Životné prostredie
Miestne komunikácie

Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Bratislava
Okresný úrad Bratislava
Okresný úrad Bratislava
Úrad vlády
Okresný úrad Bratislava
Okresný úrad
Okresný úrad

807,82
1 697,00
3 804,00
2 100,00
4 000,00
610,00
1 061,24
710,43

Register obyvateľov
Enviroprojekt 2019
MŠ predškoláci
Škola v prírode
Športová výbava
Transfer na učebnice
Voľby prezident
Voľby európsky parlament

1.1.4. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Obec Marianka v roku 2019 plánovala v návrhu rozpočtu z kapitálovým príjmom v čiastke
0€. Zmenou rozpočtu bolo čerpanie kapitálových príjmov upravené na čiastku 59 889€.
Obec Marianka získala v roku 2019 kapitálové príjmy z Úradu vlád SR vo výške 38 000,00
EUR na výstavbu multifunkčného ihriska v obci a vo výške 8 400,00 EUR na výstavbu
detského ihriska rozvoj pohybovej aktivity, tieto finančné prostriedky je potrebné použiť do
31. októbra 2020. Obec získala finančné prostriedky z Bratislavského samosprávneho kraja vo
výške 3 489,00 EUR na spolufinancovanie klimatizácie v budove základnej školy v Marianka.
V roku 2019 sme získali finančné prostriedky z Environmentálneho fondu vo výške 10 000,00
EUR na spolufinancovanie Elektromobilu.

1.2.Čerpanie rozpočtu výdavkov
1.2.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 434 143,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 066 056,72 EUR, čo predstavuje 74,33 % čerpanie.

Vývoj čerpania rozpočtu v bežných výdavkov za obdobie rokov 2014-2019, na
významných odvetviach podľa funkčnej klasifikácie v €
Výdavky v€
Výdavky obce
Matrika

Skutočnosť
2014
486.430,33
1.832,87

Skutočnosť
2015
308.975,83
1.864,69
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Skutočnosť
2016
300.944,23
1.899.00

Skutočnosť
2017
281 839,71
1 932,48

Skutočnosť
2018
318 671,48
2019,92

Skutočnosť
2019
645 282,00
3 679,00

Poplatky za vedenie
účtu
Voľby
Požiarna ochrana

1.543,67

2.338,91

1.249,33

1 455,68

1 304,43

2 200,00

2.360,35
0

639,60
0

1354,26
0

568,68
0

1 545,58
0

1 772,00
0

Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie
Ihrisko
Spoločenský dom
Kultúrne služby
Verejný rozhlas-údržba
Náboženské a iné
služby
Staroba
Vzdelávanie
Základná škola
Materská škola
Školský klub detí
Jedáleň- stravovanie

14.250,77
68.415,55
36.890,64
16.587,96
404,42
8 362,84
1.528,81
1.271,72

16.599,50
76.912,37
40.669,79
824,87
0
37.733,57
0
92,13

20.811,87
77 .575,13
48. 916,16
706,77
0
9 549,08
2 338,51
747,21

9 496,05
80 414,31
42 976,82
2 679,83
0
16 090,10
0
7 513,46

8 903,36
85 340,25
46 010,70
991,08
0
14 897,80
0
0

31 000,00
122 600,00
66 500,00
3 000,00
0,00
7 260,00
30 770,00
2 050,00

2.459,55

1.688,48

3.004,25

3 985,77

942

7 533,00

87.779,57
82.694,04
10.412,43
17.874,61

105.359,07
89.364,37
13.554,28
17.406,48

133.843
95.876,87
22 368,11
72.619,22

163 511,00
109 122,75
25 662,38
32 681,02

181 743,00
129 940,77
25 662,38
32 681,02

212 504,00
188 110,00
51 168,00
58 715,00

Na základe zhodnotenia vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za minulý rok a po
analýze čerpania rozpočtu bežných výdavkov v sledovanom roku možno konštatovať, že:
- čerpanie bežných výdavkov bolo nižšie ako upravený rozpočet bežných výdavkov,
a to z dôvodu úspory na tovaroch a službách a výdavkoch na verejnú správu.
- z čerpania bežných výdavkov vyplýva, že na niektorých odvetviach bol rozpočet
prečerpaný(kultúrne služby, nakladanie s odpadmi) a na niektorých nebol vyčerpaný.
V návrhu záverečného účtu je čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej rozpočtovej
klasifikácie skomentované.

1.2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov.

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 725 649,00 EUR bolo skutočne čerpané k
31.12.2019 v sume 124 780,55 EUR, čo predstavuje 17,12 % čerpanie. Skutočné čerpanie
predstavuje výdavky z rezervného fondu na digitálnu mapu vo výške 2 940,00 EUR,
Notebook 1 676,40 EUR, kamerový systém spolufinancovanie 9 751,68 EUR, zabezpečovací
systém obce 4 155,12 EUR, server 1 278,92 EUR, automobil 21 360,00 EUR, územný plán
obce 840,- EUR, projektové dokumentácie 3 989,50 EUR, kontajner 5 801,95 EUR, odpady
hardwer, softwer 6 019,20 EUR, klimatizácia škola 18 006,18 EUR, rekonštrukcia telocvične
v ZŠ 5 472,60 EUR, ďalej výdavky zo štátneho rozpočtu spolufinancovanie klimatizácia
škola z BSK 3 489,00. kamerový systém z Ministerstva vnútra 30 000,00 EUR a elektromobil
z Environmentálneho fondu 10 000,00 EUR.

10

Kontrolný orgán konštatuje dôslednejšie plánovanie a v značnej miere čerpanie kapitálových
výdavkov aj napriek skutočnosti, že obec v roku 2019 čerpala iba v čiastke 124 780,€
V rámci hodnotenia kapitálového rozpočtu osobitnú pozornosť venujem hodnoteniu vývoja
realizácie investičných akcií, vychádzam pritom zo skutočnosti, že od roku 2007 sa povinne
zostavuje na úrovni obce viacročný rozpočet . Táto skutočnosť by vo významnej miere mala
ovplyvniť najmä rozpočtovanie investičných akcií ako súčasť kapitálového rozpočtu.
Za uplynulé obdobia boli naplánované a v registri rozvojového programu má obec
evidované rozvojové programy, ktorých stav realizácie je rôzny a v niektorých prípadoch sa
z realizáciou ani nezačalo, nakoľko obec nemalo dostatok finančných prostriedkov
Z perspektívy viacročného rozpočtu na nasledujúce roky a zdrojov na peňažných fondoch
obce treba konštatovať, že rozvojové programy nie sú rozpočtovo kryté, t.j. finančne
zabezpečené.
Peňažné fondy - rok 2014 -2015-2016-2017-2018-2019
V€ rok 2014
Počiatočný stav k 1.1.2014
Tvorba – rok 2014
Čerpanie –rok 2014
Zostatok 31.12.2014
V € rok 2015
Počiatočný stav k 1.1.2015
Tvorba – rok 2015
Čerpanie –rok 2015
Zostatok k 31.12.2015
V€ rok 2016
Počiatočný stav k 1.1.2016
Tvorba – rok 2016
Čerpanie –rok 2016
Zostatok k 31.12.2016
V€ rok 2017
Počiatočný stav k 1.1.2017
Tvorba – rok 2017
Čerpanie –rok 2017
Zostatok k 31.12.2017
V€ rok 2018
Počiatočný stav k 1.1.2018
Tvorba – rok 2018
Čerpanie –rok 2018
Zostatok k 31.12.2018
V€ roku 2019
Počiatočný stav k 1.1.2019
Tvorba – rok 2019
Čerpanie –rok 2019
Zostatok k 31.12.2019

Rezervný fond
366.155,97
222.932,57
422.088,54
167.000,00

Sociálny fond
192,87
1.674,98
1.600,60
267,25

167.000,00
118.068,72
108.012,33
177.056,39

267,24
1.876,18
1.827,60
315,83

177.056,39
126.397,97
0
303 454,36

315,82
2 332,09
2 217,00
430,92

303 454,36
283 804,25
353 771,05
233 517,56

430,92
2549,60
2 460,20
520,31

233 517,56
257 472,04
15 749,82
475 239,78

520,31
2 943,54
1 208,54
2 255,31

475 239,78
339 807,63
81 358,03
733 689,38

2 255,31
5 618,71
6 211,50
1 662,52
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1.3. Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody peňažných fondov
a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú
aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené
a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou
príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Analýza finančných operácií za obdobie rokov 2015-2016-2017-2018-2019
Rozpočet v€

Skutočnosť
2015

Skutočnosť
2016

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

Skutočnosť
2019

Príjmy finančných
operácií

137.636,66

8 832,76

487 933,40

19 582,42

248 258,88

Výdavky
finančných operácií

15.000

0

300 000,00

0

28 793,93

122.636,66

8 832,76

187 933,40

19 582,42

219 464,95

Výsledok
finančných
operácií

1.3.1. Príjmové finančné operácie:
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 798 681,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 248 258,88 EUR, čo predstavuje 31,08 % plnenie. Príjmové finančné
operácie pozostávajú so zapojenia finančných prostriedkov z minulých rokov do rozpočtu,
zostatok prostriedkov na projekt Erasmus vo výške 6 144,00 EUR, zostatok prostriedkov na
Kamerový systém obce Marianka vo výške 30 000,00 EUR. Použitie prostriedkov rezervného
fondu vo výške 81 358,03 EUR, vrátenie pôžičky Prvej mariatálskej prevádzkovej, s.r.o. vo
výške 100 000,00 EUR, vrátenie finančnej zábezpeky na regeneráciu námestia vo výške 24
814,00 EUR a zostatok finančných prostriedkov na školskú jedáleň vo výške 1 962,92 EUR

1.3.2.Čerpanie rozpočtu výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 24 814,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 24 813,93 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Výdavok predstavuje
vrátenie zábezpeky – zádržné námestie.
Výsledok hospodárenia v € :
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov
ako výsledok ich sú súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť
prebytok alebo schodok jej rozpočtu, podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok rozpočtu je kladný rozdiel medzi
príjmami a výdavkami rozpočtu, schodok rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami
a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a výdavky
/bežný rozpočet/, súčasťou príjmov a výdavkov nie sú finančné operácie.
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Hospodárenie obce ( bez finančných operácií) v roku 2019 dokumentuje nasledovná
tabuľka v €:
Hospodárenie obce
Skutočnosť k 31.12.2019 v
EUR
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- FZ
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- FZ
Rozdiel finančných operácií
PPRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

1 470 689,10
1 470 689,10
1 066 056,72
1 066 056,72
404 632,38
59 889,00
59 889,00
124 780,55
124 780,55
- 64 891,55
339 740,83
- 100 654,92
239 085,91
248 258,88
-28 793,93
24 813,93
-24 813,93

219 464,95
1 750 043,055
1 190 837,27

Prebytok rozpočtu v sume 339 740,83 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 z účtu školského stravovania na stravu podľa ustanovenia §140-141 zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v sume v sume 4 403,89 EUR a v sume 221,23 EUR , poplatok za rozvoj vo výške
41 486,10 EUR, nevyčepané finančné prostriedky z ÚPSVaR na obedy pre predškolákov v
materskej škole vo výške 1 364,40 EUR, nevyčerpané finančné prostriedky z ÚPSVaR na
obedy pre žiakov základnej školy vo výške 1 179,60 EUR, nevyčerpané finančné prostriedky z
Úradu vlády na vybudovanie multifunkčného ihriska vo výške 38 000,00 EUR (kapitálové
výdavky) , nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu vlády na vybudovanie detského ihriska
vo výške 8 400,- EUR (kapitálové výdavky), nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu vlády
na nákup športovej výbavy vo výške 4 000,- EUR (bežné výdavky), sponzorské dary vo výške
1 000,- EUR, Nadácia pontis – námestíčko Floriánek vo výške 600,- EUR, prostriedky do fondu
rozvoja vo výške 41 486,10 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
239 085,61 EUR
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 223 444,95 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
219 464,95 EUR
Nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov a mimorozpočtové prostriedky:
Nevyčerpané prostriedky, ktoré boli vylúčené z prebytku v minulých rokoch vo výške
47 403,10 EUR.
Účet 372 008 Transfer od občanov
Poplatok za rozvoj z roku 2017
Poplatok za rozvoj v roku 2018

5 684,70 EUR
7 748,40 EUR
33 970,00 EUR

a prostriedky od občanov, ktoré neboli rozpočtované vo výške 91 448,00 EUR.
Príspevok od občanov na kanalizáciu účet 479 vo výške
Kanalizačná prípojka

91 028,00 EUR
420,00 EUR

1. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Na základe bilancie aktív a pasív, obec Marianka disponuje k 31.12.2017 s majetkom
v celkovej výške 6 725 913,55 €. Treba podotknúť, že finančné prostriedky na účtoch obce
majú rastúcu tendenciu.
Bilancia aktív a pasív za obdobie rokov 2015-2019
Aktíva v €

2015

2016

2017

2018

2019

Majetok spolu

5.723.007,44

6 644 809,38

6 788 048,38

6 725 913,55

7 337 559,54

Neobežný majetok
spolu

4.738.836,05

5 199 523,79

5 237 947,46

5 034 410,67

Dlhodobý
nehmotný majetok

0,00

3 298,11

2 965,47

2 632,83

Dlhodobý hmotný
majetok

4.379.964,27

4 837 353,90

4 878 610,21

4 677 906,06

Dlhodobý finančný
majetok

358.871,78

358 871,78

356 371,78

353 871,78

Obežný majetok
spolu

982.537,73

1 444 110,80

1 548 789,15

1 690 165,85

2.155,94

3 437,70

1 786,26

987,00

5 096 767,87

z toho :
11 726,09

4 731 170,00

353 671,78

2 238 384,05

z toho :
Zásoby
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5 077,96

Zúčtovanie medzi
subjektami VS

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 862,65

0,00

0,00

Krátkodobé
pohľadávky

27.015,85

19 851,55

13 320,38

14 684,20

Finančné účty

561.069,96

841 852,52

659 576,13

1 018 914,87

Poskytnuté návratné
fin. výpomoci dlh.

392.295,98

574 106,38

874 106,38

655 579,78

Poskytnuté návratné
fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

1.633,66

1 174,79

1 311,77

1 337,03

Dlhodobé pohľadávky

Pasíva v €

z toho :
Oceňovacie
rozdiely
Fondy
Výsledok
hospodárenia
Záväzky

2015

2016

5.723.007,44

6 644 809,38

1.833.914,53

2 267 241,78

774 106,38

2 407,62

2018

2019

6 788 048,38

6 725 913,65

6 725 913,55

2 367 767,98

2 381 284,65

7 337 559,54
3 031 368,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.833.914,53

2 267 241,78

371.974,65

431 369,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2 367 767,98

2 381 284,65

424 558,67

430 107,65

3 031 368,46
429 565,23

Rezervy

1.700,00

84 076,92

Zúčtovanie medzi
subjektami VS

40.000,00

40 036,00

Dlhodobé záväzky

136.292,46

114 337,81

Krátkodobé
záväzky

193.982,19

192 918,93

0,00

0,00

3.517.118,26

3 946 197,94

Časové rozlíšenie

1 437 109,81

2017

z toho :

Bankové úvery
a výpomoci

22 089,90

0,00

Vlastné imanie
a záväzky spolu
Vlastné imanie

0,00

166 453,54

169 553,54

169 553,54
52 944,00

30 000,00

30 000,00

121 388,26

118 517,24

97 090,52

106 716,87

112 036,55

109 977,17
0,00

0,00

0,00

3 995 721,73

3 914 521,57
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3 876 625,85

2.1.

Bilancia nákladov a výnosov.

Od roku 2008 sa účtuje na akruálnom princípe, pri ktorom sa transakcie vykazujú v období,
ku ktorému sa vzťahujú, bez ohľadu na tok finančných prostriedkov. Účtovný výsledok
hospodárenia sa zisťuje porovnaním výnosov a nákladov.
Bilancia nákladov a výnosov k 31.12.2019
Výnosy 1 179 809,84€
Náklady 1 829 893,65€
2.2.

Bilancia pohľadávok v €

Pohľadávky podľa doby splatnosti v€
Vymáhanie daňových pohľadávok po lehote splatnosti je riešené vo vlastnej réžii
prostredníctvom kmeňových zamestnancov a prostredníctvom zmluvnej právnej kancelárie,
ktorý zabezpečujú všetky právne úkony týkajúce sa ich vymáhania.
Pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 22 089,90€ pohľadávky za nezaplatené NN
prípojky na Štúrovej ulici-treba doriešiť
Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky z toho:
Krátkodobé pohľadávky z toho:
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti a
pes
- pohľadávky za KO a DSO
- iné pohľadávky
- ostatné pohľadávky

Zostatok k
31.12.2017
0,00

Zostatok
k 31.12.2018
0,00

Zostatok
k 31.12.2019
0,00

19 142,66
13 956,93

22 540,16
15 438,72

22 089,90
19 985,18

245,21
4 862,65
77,87

0,00
7 038,44
63,00

1 152,60
0,00
951,98

2.3.
Bilancia záväzkov v €
Obec eviduje záväzky k 31.12.2019 v celkovej hodnote 207 067,68€.
Záväzky podľa doby splatnosti
Prehľad záväzkov podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti :
Záväzky
Zostatok k
Zostatok
31.12.2017
k 31.12.2018
121 388,26
118 517,24
Dlhodobé záväzky z toho:
643,32
2 255,31
- záväzky zo sociálne ho fondu
120 744,94
116 261,93
- ostatné dlhodobé záväzky
106 716,87
112 036,55
Krátkodobé záväzky z toho:
62
480,74
54 800,09
- záväzky voči dodávateľom
18 512,02
24 596,78
- záväzky voči zamestnancom
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Zostatok
k 31.12.2019
97 090,52
1 662,52
95 428,00
48 913,16
27 914,73
17 788,25

- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- prijaté preddavky
ostatné záväzky

11 592,25
2 745,20
249,20
11 137,46

14 161,84
3 838,95
0,00
14 638,89

4 684,94
52 944,00
0,00
0,00

Analýza záväzkov za obdobie 2015-2019

2015

2016

2017

2018

Dlhodobé záväzky

136.292,46

114 337,81

121 388,26

118 517,24

97 090,52

Krátkodobé záväzky

193.982,19

192 918,93

106 716,87

112 036,55

109 977,17

0

0

0

0

Bankové úvery
a výpomoci

2019

0

Konštatujem, že obec Marianka, eviduje záväzok voči dodávateľovi Sahul s..r.o. v čiastke
33 000€ je nevyhnutné sa zaoberať záväzkom voči spoločnosti, čím obec Marianka môže
predísť súdnemu sporu.
2.4. Bilancia poskytnutých dotácií:
V roku 2019 obec Marianka poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce týmto organizáciám:
Analýza poskytnutých dotácií v € za obdobie rokov 2014-2019
č.

Názov žiadateľa

2014

2015

2016

2017

2018

1.
2.
3.
4.
5.

Spolok Červeného Kríža
Športový klub Mariánka
RUN FOR FUN
Spolok Permon
Chorus Augustini
Marianka
MO matice Slovenskej
Melodar
Skauting Mustangy
Marianski seniori
Spolu:

500
3.900
1.500
400
1.500

800
3.680
2.000
800
1000

500
5.790
3.500
1.500
1.200

500
6 790,00
3 500
1 498,54
0

300
6 690,00
3 500,00
1 498,79
1 200

700
0
0

1200
0
0

0
1000
0

0
0
1500

0
0
0

4.850

8.500

9.480

14.990

12 288,54

6.
7.
8.
9.
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2019
500
8790
2000
1499,87
1200
0
0
0
1000
14 989,87

3. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec neuzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere a ani nemá žiaden úver.

Prijaté úvery

Prijaté úvery

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
0
0
0
0
0

Obec Mariánka, môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, v zmysle
ustanovenia § 17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Môže ich prijať, len ak:
a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov v predchádzajúceho rozpočtového roka.

Pre posudzovanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania do budúcnosti je
potrebné
zohľadňovať dve skutočnosti:
1.
S účinnosťou od 1.januára 2015 je zákonom ustanovená povinnosť zabezpečiť dodržiavanie
vyššej rozpočtovej disciplíny aj zo strany subjektov územnej samosprávy a
to dodržiavaním podmienok, ktoré sprísňujú podmienky zadlžovania obcí (novelou zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Rovnako ako v ústavnom zákone č. 493/2011
Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov sa aj pre obce určuje postup
na prijatie viacerých opatrení na zabezpečenie zákonom stanovených podmienok a
na vykonanie zmien, ak celková suma dlhu subjektov územnej samosprávy nebude v
zákonom stanovených limitoch. Ak celková suma dlhu obce dosiahne hranicu
50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Obec bude
povinná v takomto prípade prijať opatrenia, ktorých výsledkom bude zníženie celkovej sumy
dlhu obce pod uvedenú hranicu od 50% vrátane do 58% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Starosta obce je povinný do 15 dní od zistenia
uvedených skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu obce informáciu, v ktorej
zdôvodní celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie.
Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať informáciu starostu obce do 15 dní odo dňa jej
predloženia. V lehote do siedmich dní od predloženia informácie obecné
mu zastupiteľstvu je povinný starosta obce túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu
financií.58% vrátane do 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka Obec je povinná do konca rozpočtového roka vykonať také zmeny
rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový
rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, pričom schodok rozpočtu obce môže vzniknúť
len z dôvodu použitia -účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z
rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu nevyčerpaných v
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minulých rokoch, -prostriedkov peňažných fondov obce Obec bude okrem realizácie
predchádzajúcich 60 % a viac skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka opatrení povinná postupovať podľa čl.6 ods. 3 a4
ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Podľa čl.6 ods. 3 a
4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 1.januára 2015 je určené, že ak celková suma dlhu obce
dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a viac,
obec alebo vyšší územný celok sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo financií,
a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka.

2.
S účinnosťou od 1.januára 2017 sa zmenili podmienky na prijatie návratných zdrojov
financovania nasledovne
– obec bude môcť na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak
a)
celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b)
suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Pri posudzovaní splnenia podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v
roku 2018 sa bude musieť prihliadať aj na tieto dve podstatné skutočnosti.
Konštatujem, že obec Marianka k 31.12.2019 eviduje niekoľko súdnych sporov

4. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÍCIE
Obec Marianka v roku 2019 nezriadila žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.
5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH
PRÍJEMCOV
Obec Marianka v roku 2019 neposkytlo žiadne záruky.
6. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec Marianka v roku 2019 neprevádzkovalo žiadnu podnikateľskú činnosť
7. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE
Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
tvorí prílohu Záverečného účtu za rok 2019
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8. FINANČNÉ VZŤAHY VOČI zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec Marianka založila v roku 2011 – Prvú Mariatálsku prevádzkovú s.r.o.
Dátum
poskytnutej
pôžičky
30.06.2014

Číslo
bankového
výpisu
ID/0037/14

30.06.2014

ID/0037/14

21.10.2014
06.11.2014
05.12.2014
16.06.2015
17.07.2017
18.07.2017
20.07.2017
20.07.2017
10.04.2019

BU/0199/14
BU/0211/14
BU/0231/14
BU/0112/15
BU/0135/17
BU/0136/17
BU/0138/17
BU/0138/17
BU/0068/19

Poskytnutá pôžička z rozpočtu obce
v roku 2014

Text
Preúčtovanie poskytnutej dotácie na
pôžičku z minulých rokov
Preúčtovanie poskytnutej dotácie na
pôžičku rok 2014
Poskytnutá pôžička 2014
Poskytnutá pôžička 2014
Poskytnutá pôžička 2014
Poskytnutá pôžička 2015
Poskytnutá pôžička 2017
Poskytnutá pôžička 2017
Poskytnutá pôžička 2017
Poskytnutá pôžička 2017
Vrátená pôžička

168 135,20
328 561,98
19 050,00
13 359,20
30 000,00
15 000,00
100 000,00
50 000,00
100 000,00
50 000,00
- 100 000,00

KONŠTUJEM, ŽE OBEC MARIANKA BY SA MALA ZAOBERAŤ
VYRIEŠENÍM PÔŽIČKY VOČI PRVEJ MARIATALSKEJ PREVÁDZKOVEJ.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Marianka 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 Marianka 2019 v zmysle § 9 os. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený
najmenej 15 dní spôsobom v meste obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2019 a hospodárenie obce za rok 2019 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy boli overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2019 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu obce Marianka k 31.12.2019 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
Marianka za rok 2019 s výrokom
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celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu:
-

doriešiť zmluvy o pôžičke voči Prvej Mariatalskej Prevádzkovej s.r.o..
doriešiť záväzky voči dodávateľovi spoločnosti Sahul s.r.o.
Ing. Katarína Tomkovičová
kontrolórka obce
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