Hlavná kontrolórka Obce Jablonec

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 Jablonec za rok 2019.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Jablonec za rok 2019 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených
obcou k 31. 12. 2019.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., 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.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh bol zverejnený dňa 27. 4. 2020 na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
www.jablonec.sk/obecny-urad/uradna-tabula/ - v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní
pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p. a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec má v zmysle § 16 ods. 3 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a § 9 ods. 4 zákona 369/1990 o obecnom zriadení povinnosť dať si overiť
účtovnú závierku (ďalej len ÚZ) audítorom. V čase vypracovávania tohto stanoviska som
nemala správu audítora k dispozícii. Podľa § 19 ods. 3 zákona o účtovníctve č. 431/2002
účtovná závierka musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného
obdobia, za ktoré sa zostavuje.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
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, bilanciu aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí, VÚC a ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a voči
obcou založenej obchodnej spoločnosti JABLONEC, s.r.o.
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Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu
neobsahuje, pretože obec neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych
predpisov. Obec taktiež nemá zriadenú rozpočtovú, príspevkovú organizáciu ani
podnikateľskú činnosť okrem obecnej s.r.o.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004–42 v znení neskorších úprav, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri
zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie, položky
a podpoložky, niektoré boli ešte podrobnejšie rozpísané podľa druhu. V oblasti plnenia
rozpočtu výdavkov bol záverečný účet vypracovaný na úrovni hlavnej kategórie a podľa
programov obce v člení na programy a podprogramy. Významné položky boli uvedené
podrobnejšie.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Jablonec sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 51/6/2018 zo dňa 6. 12. 2018. Schválený rozpočet
bol v priebehu roka upravený 10x, prehľad rozpočtových opatrení vrátane čísla a dátumu
uznesenia, ktorým boli schválené alebo zobraté na vedomie je v záverečnom účte uvedený.
Rozpočet celkom
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie - prebytok

Schválený rozpočet
661 890,45
661 890,45
0,00

Uprav. rozpočet
1 006 523,18
1 006 523,18
0,00

Čerpanie rozpočtu
1 001 010,10
975 709,36
25 300,74

z toho:
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky

Schválený rozpočet
661 890,45
618 568,29

Uprav. rozpočet
772 689,90
683 560,24

Čerpanie rozpočtu
765 998,63
652 746,42

43 322,16

89 129,66

113 252,21

Hospodárenie - prebytok
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie
Finančné operácie
Príjmové fin. operácie
Výdavkové fin. operácie
Hospodárenie

Schválený rozpočet

Uprav. rozpočet

Čerpanie rozpočtu

0,00

19 416,26

19 416,26

13 000,00

296 886,36

296 886,36

-13 000,00

-277 470,10

-277 470,10

Schválený rozpočet

Uprav. rozpočet

Čerpanie rozpočtu

0,00

214 417,02

215 595,21

30 322,16

26 076,58

26 076,58

-30 322,16

188 340,44

189 518,63
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1. Plnenie rozpočtu príjmov v eurách v členení podľa ekonomickej klasifikácie na
úrovni kategórie a porovnanie príjmov s minulými rozpočtovými rokmi:
r. 2016

r. 2017

r. 2018

r. 2019

342 489

383 702

417 921

471 255

280 062
42 293

324 419
38 362

359 480
38 666

403 485
42 215

20 134

20 921

19 775

25 556

117 191

131 933

132 185

161 734

61 461
40 566
494,6
42

64 084
54 330
0
25

63 327
60 574
0
42

86 692
64 027
6 444
40

14 627

13 493

8 243

4 531

300 Granty a transfery
z toho:
310 Tuzemské granty a transfery

110 468

121 544

153 846

152 426

97 968

110 544

126 313

139 453

320 Kapitálové granty a transfery

12 500

11 000

27 533

12 972

100 Daňové príjmy
z toho:
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku
120 Dane z majetku
130 Dane za tovary a služby
200 Nedaňové príjmy
z toho:
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
230 Kapitálové príjmy
240 Úroky z tuzemských úverov
290 Iné nedaňové príjmy

Z tabuľky vidno postupný nárast celkových príjmov, výnimkou sú iné nedaňové
príjmy, kam patria príjmy z vratiek a z refundácie za prevádzku Pošty Partner.
Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, hlavne podielové dane. Celkové
daňové príjmy boli naplnené na 110,42 % pôvodne schváleného rozpočtu a zaznamenali
nárast oproti minulému roku o viac ako 53 tis. €, z toho 44 tis. € bol nárast podielových daní,
zvyšok miestne dane. Daň z pozemkov bola naplnená na 95,57 %, naopak daň zo stavieb len
na 73,83 %. Nedaňové príjmy vrátane kapitálových nedaňových príjmov boli naplnené na
113,86 % pôvodného rozpočtu a o vyše 29 tis. € vyššie ako vlani. Transfery v rámci
verejnej správy boli naplnené na 141,27 % a boli približne na úrovni minulého roka (cca o 1
tis. € menej). V návrhu záverečného účtu je presný rozpis transferov podľa účelu
a poskytovateľa, najväčší podiel z celkových 152 tis. € tvoria transfery na školstvo 106 tis. €,
dotácia z MF SR 13,5 tis. €, dotácia na stravu zadarmo cca 6 tis. €, dotácia z BSK 3 tis. €,
príspevok na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti z ÚPSVaR 5 tis. €; zvyšok sú
prenesené kompetencie štátu na úseku stavebnom, pozemných komunikácií, registra
obyvateľov, starostlivosti o ŽP, volieb. Obec získala aj grant od občanov vo výške 660 € na
Mikuláša.
V rámci kapitálových príjmov obec získala granty a transfery v celkovej výške 12 972,30
€, z toho 6 772,30 bol príjem z verejnej zbierky a 6 200 € dotácia z BSK na vyhliadkovú
vežu. Súčasťou kapitálových príjmov sú aj nedaňové príjmy z predaja pozemkov vo výške
6 443,96 € (v tabuľke uvedené medzi nedaňovými príjmami).
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2. Plnenie rozpočtu výdavkov v eurách v členení podľa ekonomickej klasifikácie na
úrovni kategórie:
r. 2016
600 Bežné výdavky
z toho:
Mzdy, platy, služobné príjmy a
610 ostatné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
650 Splácanie úrokov
700 Kapitálové výdavky
z toho:
710 Obstarávanie kapitálových aktív
720 Kapitálové transfery

r. 2017

r. 2018

r. 2019

478 324

561 025

598 686

652 746

197 385
70 448
183 542
14 242

224 803
80 495
228 863
14 272

241 407
86 484
250 407
8 426

265 417
94 397
276 283
5 390

12 707

12 592

11 961

11 258

104 048

40 009

72 655

296 886

104 048

40 009

72 655

296 886

0

0

0

0

Ako príjmy, aj výdavky majú rastúcu tendenciu. Najväčší podiel na výdavkoch obce majú
bežné prevádzkové výdavky, predovšetkým mzdy, platy a s nimi súvisiace poistné.
V rozpočte obce sú platy nielen priamych zamestnancov obce, ale aj školy a školských
zariadení bez právnej subjektivity. Mzdové výdavky v porovnaní s predchádzajúcim rokom
stúpli o 9,95 % z dôvodu nárastu platov zamestnancov školstva. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom stúpli aj výdavky na tovary a služby – t.j. na bežný chod obce
o 10,33 %.
Súčasťou bežných výdavkov sú aj bežné transfery a v rámci nich poskytnuté dotácie. Obec
poskytla zo svojho rozpočtu na verejno-prospešné účely dotácie 3 subjektom –
TJ Družstevník vo výške 2 500 €, Hokejbalové združenie 500 € a OZ Budmeričania deťom
200 €. TJ použitie dotácie do konca rozpočtového roku nevyúčtovala, čo je aj v záverečnom
účte uvedené a zachytené aj v účtovníctve obce.
Kapitálové výdavky obce predstavovali 296 886,36 €. Najväčšiu časť z toho (204 675,05 €)
tvorilo dofinancovanie obstarania spoločenského domu a 18 bytových jednotiek
zhotoviteľovi stavby - firme R.J.R. STAV s.r.o. po prehratom súdnom spore. Z kapitálových
výdavkov obec spláca aj nákup pozemku čiastkou 10 000 €/ročne, zrekonštruovala budovu
obecného úradu v hodnote 25 072,91 €, investovala do obslužného objektu futbalového
štadióna 7 132,03 €, zhodnotila pozemky určené na predaj, zrekonštruovala kabíny pri
futbalovom ihrisku, investovala do kamerového systému v obci s pomocou dotácie MV SR,
dobudovala vyhliadkovú vežu s pomocou dotácie z BSK a verejnej zbierky od občanov.
V záverečnom účte sú jednotlivé kapitálové investície popísané aj s uvedením zdrojov
financovania.
3. Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z
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.
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3.1.

Príjmové operácie

Prostredníctvom príjmových finančných operácií sa do rozpočtu obce zapájajú
prostriedky rezervného fondu, návratných zdrojov financovania, aj nevyčerpané prostriedky
zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, ktoré sa čerpajú resp. vracajú do
ŠR v rozpočtovom roku. Obec Jablonec v roku 2019 zapojila cez príjmové finančné operácie
do rozpočtu 9 741,97 € - zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka zo školského
normatívu, školskej jedálne, verejnej zbierky určenej na výstavbu vyhliadkovej veže a dotáciu
na kamerový systém. Prijala 1 178,19 € finančné zábezpeky na byty, ktoré sa tiež evidujú
v príjmových operáciách, keďže sú to cudzie prostriedky. Najvýznamnejšou príjmovou
operáciou bolo prijatie dlhodobého bankového úveru vo výške 204 675,05 € na splatenie dlhu
po prehratom súdnom spore. Bankový úver bol poskytnutý v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách.
3.2.

Výdavkové operácie

Prostredníctvom výdavkových finančných operácií obec v roku 2019 realizovala
splácanie istín dlhodobých úverov zo ŠFRB vo výške 25 057,29 € a úveru na motorové
vozidlo vo výške 1 019,29 €.
4. Výsledok hospodárenia a návrh na jeho vysporiadanie:
Výsledok hospodárenia:
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky

Čerpanie rozpočtu
765 998,63
652 746,42
113 252,21
19 416,26
296 886,36

Schodok kapitálového rozpočtu

-277 470,10

Výsledok hospodárenia z bežného a kapitálového rozpočtu
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Prebytok finančných operácií
Výsledok hospodárenia po započítaní FO
Vylúčenie z prebytku
Výsledok hospodárenia na tvorbu rezervného fondu obce

-164 217,89
215 595,21
26 076,58
189 518,63
25 300,74
18 100,17
7 200,57

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce 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. je schodok 164 217,89 €.
Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou
rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov
peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi
príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami za rok 2019 je prebytok vo výške
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189 518,63 €. Po započítaní tohto prebytku do výsledku hospodárenia obce je celkový
hotovostný prebytok rozpočtu 25 300,74 €.
Z prebytku rozpočtu upraveného o výsledok finančných operácií pri jeho
vysporiadaní boli podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti
školstva vo výške 5 418,07 €, z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa 1 207,20 €, tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 3 385,98 €,
nevyčerpané účelovo určené prostriedky od rodičov z rozpočtového účtu školského
stravovania v sume 6 852,31 €, cudzie prostriedky prijaté ako finančné zábezpeky na nájomné
vo výške 423,77 €, vlastné prostriedky účelovo určené prijaté od občanov z miestneho
poplatku za rozvoj 811,40 € a 1,44 € preplatky. Celkom sa z prebytku vylúčili prostriedky vo
výške 18 100,17 €. Po vylúčení týchto prostriedkov a započítaní schodku finančných operácií
je výsledok hospodárenia obce prebytok 7 200,57 €.
NÁVRH PRE OZ :
V záverečnom účte sa navrhuje prebytok rozpočtu v sume 25 300,74 € zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 18 100,17 €
použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 7 200,57 €.
Stav na účte 221- Bankové účty, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov
je 88 509,94 €, zostatok finančnej hotovosti v pokladnici bol 6 934,86 €. V tomto zostatku je
depozit na mzdy pre zamestnancov ZŠ vo výške 20 197,09 €, sociálny fond 4 568,78 €,
finančná zábezpeka za nájomné byty 14 307,13 €, prostriedky pre ŠJ 6 852,31 €, fond
prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov 16 157,62 €, prijaté poplatky určené na rozvoj
bývania 811,40 € a nevyčerpaná dotácia pre školstvo vrátane dotácie na stravné 6 625,27.
Zvyšok tvoria prostriedky z minulých rokov.
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
AKTÍVA
A. Neobežný majetok – v tom:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok – v tom:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
C. Náklady budúcich období
AKTÍVA CELKOM

Účtovný stav k 31. 12. 2018 Účtovný stav k 31. 12. 2019
1 764 895,92
1 936 897,13
1 573,10
1 463,90
1 758 322,82
1 930 433,23
5 000,00
5 000,00
94 867,60
122 841,19
201,24
343,76
19 098,27
26 820,63
75 568,09
95 676,80
2 022,96
1 861 786,48

2 477,03
2 062 215,35

V priebehu roka 2019 sa účtovná hodnota majetku obce zvýšila približne o 200 tis. €.
Významný podiel na tom má navýšenie hodnoty budovy spoločenského domu a 18 bytového
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domu po prehratom súdnom spore a navýšila sa aj hodnota budovy obecného úradu
a obslužných budov pri štadióne.
Stúpla aj hodnota obežného majetku obce o necelých 28 tis. €, z toho 8 tis. € je nárast
pohľadávok a 20 tis. € navýšenie finančných prostriedkov na účtoch obce.
PASÍVA
Účtovný stav k 31. 12. 2018
Vlastné imanie
-75 742,17
Záväzky spolu
1 043 219,75
z toho rezervy
292 775,01
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
3 760,58
Dlhodobé záväzky
517 811,20
Krátkodobé záväzky
90 905,96
Bankové úvery a výpomoci
137 967,00
Výnosy budúcich období
894 308,90
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVäZKY
1 861 786,48
SPOLU:

Účtovný stav k 31. 12. 2019
-104 390,28
1 298 058,81
21 356,04
6 625,27
483 512,43
443 923,02
342 642,05
868 546,82
2 062 215,35

V oblasti pasív splácaním poklesli dlhodobé záväzky (splácanie úverov zo ŠFRB,
komunálneho úveru, splátok za pozemok) a rezervy o rezervu tvorenú na súdny spor, naopak
zvýšili sa krátkodobé záväzky zúčtovaním záväzku z prehratého súdneho sporu a bankové
úvery o nový úver použitý na čiastočné splatenie dlhu z prehratého sporu. Výnosy budúcich
období mierne klesli.
1. Vývoj pohľadávok v €
Obec eviduje k 31. 12. 2019 netto pohľadávky celkom 26 820,63 €, ich zloženie je
nasledovné:
- pohľadávky z nedaňových príjmov obce (voda, kom. odpad...)
7 637,61 €
- pohľadávky z daňových príjmov obce (daň z pozemkov, stavieb,...)
15 458,54 €
- ostatné pohľadávky
1 224,48 €
- pohľadávka zo zúčtovania s TJ (nevyúčtovaná dotácia)
2 500,00 €
V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím stav pohľadávok stúpol o 7 722,36 €.
K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky v hodnote 4 946,14 €.
2. Vývoj záväzkov v €
Obec podľa účtovných výkazov eviduje záväzky v hodnote 1 298 058,81 € v zložení:
- ostatné dlhodobé záväzky (ŠFRB)
448 175,74 €
- záväzky z finančných zábezpek za nájomné byty
14 666,46 €
- záväzky z komunálneho úveru
342 642,05 €
- krátkodobé rezervy
21 356,04 €
- záväzok za zakúpený pozemok
50 600,00 €
- záväzky voči dodávateľom
21 368,05 €
- voči zamestnancom
20 534,03 €
- voči poisťovniam
12 176,06 €
- voči daňovému úradu
2 501,45 €
- zo sociálneho fondu
4 776,20 €
7

- ostatné (prijaté preddavky, nevyfakturované dodávky,...)
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (nevyčerpané zo ŠR)
- iné záväzky – súdny spor s R.J.R.

6 390,35 €
6 625,27 €
346 247,11 €

Oproti roku 2018 došlo k poklesu dlhodobých záväzkov splácaním istín úverov, poklesu
rezerv odúčtovaním rezervy, naopak výrazne narástli krátkodobé záväzky o nesplatený
záväzok voči firme R.J.R. a bankové úvery o splatnú časť záväzku voči R.J.R. Mierne sú
vyššie aj záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu z dôvodu vyšších
platov oproti roku 2018 (ide o záväzok z decembrových miezd k 31. 12. 2019).
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Prehľad o záväzkoch vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania je uvedený
vyššie v časti vývoj záväzkov.
Celková suma dlhu obce k 31. 12. 2019 podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy predstavovala 342 642,05 € čo je 50,66 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka; pre splnenie zákonných pravidiel prijatia návratných zdrojov
financovania sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úverov zo ŠFRB. Do
celkovej sumy dlhu sa nezapočítava ani splátka za pozemok, nakoľko tento záväzok nespĺňa
základné znaky úverového nástroja, ktorými sú splátkový kalendár a zároveň úročenie.
Celková suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov (úrokov z úverov) bola
k 31. 12. 2019 vo výške 36 580,51 €, čo predstavuje 6,65 % bežných príjmov
predchádzajúceho roka. Do sumy splátok sa započítavajú aj splátky úverov zo ŠFRB,
nezapočítavajú sa tu splátky za pozemok.
Na základe takto vymedzených pravidiel obec v súčasnom období spĺňa zákonné
podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania.
V záverečnom účte je správne poznamenané, že pri zadlženosti nad 50 % a do 58 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka má starosta obce zákonom stanovenú
povinnosť predložiť zastupiteľstvu obce zdôvodnenie dlhu spolu s návrhom opatrení na jeho
zníženie a v lehote do 7 dní od prerokovania je starosta obce povinný túto skutočnosť
oznámiť ministerstvu financií. Dlh obce, ktorý presiahol hranicu 50% vznikol v skutočnosti
dňa 27. 12. 2019 a už po 5 dňoch - k 1. 1. 2020 sa jeho výška počítala zo skutočných príjmov
roka 2019 a klesla na hodnotu 44,73 %, preto obec nepristúpila k informovaniu MF SR.
Porovnanie zadlženosti obce k 31. 12. 2019 a k 1. 1. 2020: k 31. 12. 2019
Celková suma dlhu:
Bežné príjmy predchádzajúceho rozp. roka
Bežné príjmy znížené
60 % z BP tvorí:
25 % zo znížených BP tvorí:
Ročné splátky ŠFRB:
Ročné splátky istiny VW Fin. služby
Ročné splátky komunálneho úveru
Ročné splátky úrokov z úverov
Ročné splátky vrátane úrokov
Výška dlhu z bežných príjmov predchádzajúceho roka
Výška splátok zo znížených príjmov predch. roka

342 642,05
676 419,44
550 106,26
405 851,66
137 526,57
24 302,87
1 019,29
0,00
11 258,35

k 1. 1. 2020
342 642,05
765 998,63
631 247,42
459 599,18
157 811,86
24 705,97
0,00
0,00
10 819,87

36 580,51

35 525,84

6,65%

5,63%

50,66%

44,73%
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Obecné zastupiteľstvo bolo o príčinách dlhu podrobne informované, uznesením
č. 38/4/2019 zo dňa 11. 12. 2019 zobralo na vedomie moju správu hlavnej kontrolórky
o maximálnom možnom navýšení dlhu a následkoch pri prekročení 50 a 58 % zadlženosti
a uznesením č. 45/4/2019 z toho istého dňa schválilo navýšenie úveru na výšku 400 000 €
po predchádzajúcom podrobnom zdôvodnení tohto kroku.
IV. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE A PROGRAMOV
VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU
Obec sa pri svojom hospodárení riadi programovým rozpočtom pozostávajúcim z 9
programov členených na podprogramy. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
Obce Jablonec je vypracovaná ako samostatný dokument a tvorí prílohu záverečného účtu.
V dokumente sú vyhodnotené jednotlivé programy a podprogramy vrátane slovného
hodnotenia plnenia cieľov.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Jablonec 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 Jablonec za rok 2019 v zmysle § 9 os. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Jablonec za rok 2019 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Jablonci, dňa 1. 6. 2020

Ing. Alena Gergelová
hlavná kontrolórka obce
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