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Naša značka: 12 /2021   Vybavuje: Hlavný kontrolór    V Limbachu, dňa  15.6.2021 
 
 
Vec: Stanovisko k záverečnému účtu obce Limbach za rok 2020. 
 
 
         V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko k návrhu 
záverečného účtu obce Limbach za rok 2020. Odborné stanovisko k návrhu záverečného 
účtu obce Limbach za rok 2020 som spracoval na základe predloženého návrhu 
záverečného účtu obce za rok 2020 a na základe finančných a účtovných výkazov 
vyhotovených obcou k 31.12.2020. 
 
     Stanovisko z hľadiska štruktúry obsahuje nasledovné hlavné tematické časti:  
A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce Limbach 
B. Stanovisko k zostaveniu záverečného účtu a k rozpočtovému hospodáreniu 
C. Záver a odporučenie obecnému zastupiteľstvu k uzatvoreniu prerokovania návrhu 
Záverečného účtu obce Limbach 
 
A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce 
Limbach. 
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu Záverečného účtu 
obce Limbach  za rok 2020 zo štyroch hľadísk, a to: 
 1. Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu obce Limbach za rok 2020 a jeho súlad 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 2. Dodržanie informačnej povinnosti obce 
 3. Dodržanie povinnosti auditu 
 4. Metodická správnosť predloženého návrhu Záverečného účtu 
 
1. Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu obce Limbach za rok 2020 a jeho 
súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 Návrh Záverečného účtu obce Limbach za rok 2020 ( 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. Pri 
spracovaní návrhu záverečného účtu je obec okrem vyššie citovaného zákona a iných 
predpisov povinná zabezpečiť aj dodržiavanie - zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, - zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, - zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákona č. 431/2002 Z.z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov. Je súlad so všeobecne záväznými nariadeniami 
obce a Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 bol zostavený v súlade so Zásadami 
rozpočtového hospodárenia obce. 
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce.  
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený dňa 4.6.2021 na úradnej tabuli a webovom 
sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s 
§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 
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ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce.  
Obec je povinná podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov dať 
si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z.z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov /§ 19 ods. 1 písm. c)/. Povinnosť overenia účtovnej 
závierky audítorom vyplýva aj z § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov. V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. pri overovaní 
účtovnej závierky audítor overuje tiež dodržiavanie povinnosti podľa § 10 ods. 7 a 8 ( 
zostavovanie rozpočtu- vyrovnaný alebo prebytkový), § 16 ods. 12 (povinnosť prerokovania 
záverečného účtu do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka), § 17 (pravidlá používania 
náhradných zdrojov financovania) a § 19 ods. 1 (ozdravný režim a nútená správa). V našom 
prípade podľa § 19 ods.3 zákona o účtovníctve účtovná závierka musí byť overená audítorom 
do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, teda za rok 2020 do 
konca roka 2021. K vypracovaniu tohto stanoviska mi bola predložená Správa nezávislého 
audítora zo dňa 12.03.2021 z auditu účtovnej závierky za rok 2020, čím bola povinnosť 
overenia účtovnej závierky splnená v zákonnej lehote. Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 
Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 v z.n.p., počas pandémie sa lehoty 
podľa osobitných predpisov považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti 
splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu  
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 
zákona č.583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sú nasledovné:  
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade s 
rozpočtovou klasifikáciou,  
b) bilanciu aktív a pasív, 
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,  
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, 
ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom,  
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
g) hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované 
podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým 
sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická štruktúra.  
        
         V zmysle § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Internej smernice 
O evidencií, účtovaní a spôsobe odpisovania majetku obce prebehla v dňoch od 5.12.2020, do 
26.1.2021 na Obecnom úrade a vo všetkých účtovných jednotkách inventarizácia majetku 
obce. Stav majetku  bol spísaný na inventarizačné súpisy, ktoré boli porovnané s  účtovnou 
evidenciou, riadne uzatvorené a podpísané inventarizačnými komisiami. (viď. Správa 
o inventarizácii majetku obce k 31.12. 2020).  
Údaje o plnení rozpočtu: 
 Bežný rozpočet : 
 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 
Bežné príjmy celkove 1 671 722,00 1 707 716,00 1 708 222,00 
Bežné výdavky celkove 1 587 760,00 1 707 716,00 1 707 762,00 
Rozdiel bežný rozpočet      83 962,00               0,00           460,00 
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Kapitálový rozpočet: 
 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 
Kapitálové príjmy   2 110 000,00     2 025 000,00          62 813,00 
Kapitálové výdavky   2 120 000,00     1 995 000,00          54 817,00 
Rozdiel v kap. Rozpočte       -10 000,00          30 000,00            7 996,00 
 
Finančné operácie: 
 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 
Finančné operácie príjmy 800 000,00            19 320,00 19 320,00 
Finančné oper. Výdavky         873 962,00            19 320,00         17 072,00 
Rozdiel v operáciach         -73 962,00                     0,00           2 248,00 
 
Rozpočet celkove bez FO: 
 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 
Príjmy celkove 3 782 722,00 3 733 222,00 1 771 035,00 
Výdavky celkove       3 707 760,00 3 702 716,00 1 762 579,00 
Hospodárenie obce 74 962,00      30 506,00             8 456,00 
   
B. Stanovisko k zostaveniu záverečného účtu a k rozpočtovému hospodáreniu 
      
         Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 
ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrení 
MF SR č. MF/25189/2008-311, MF/24240/2009-31, MF/24141/2011-31 a MF/19324/2012-
31, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre 
rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky. 
Výsledok rozpočtového hospodárenia obec zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov 
a výdavkov ako výsledok ich  bilancie. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu obce sa chápu 
bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)  a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 
(kapitálový rozpočet). Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. 
Výsledok za rok 2020 z bežného rozpočtu je 460,00 EUR a z kapitálového 7.996, EUR čo 
je spolu  8 456,00 EUR.  Celkový výsledok hospodárenia obce znížený o nevyčerpanú 
dotáciu je vypočítaný podľa § 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 platnom znení je prebytok vo výške 3 573 €. 
 
Potvrdzujem zhodnosť zostatkov na bankových účtoch a zhodnosť vykázaných stavov na 
bankových výpisoch k 31.12.2020 a v súvahe k 31.12.2020. Finančný majetok obce 
k 31.12.2020 je  spolu  s termínovými vkladmi, fondovými účtami a depozitmi celkovo na 
bankových účtoch 311 590,72 EUR, v pokladni 642,37 EUR a v ceninách 642,37 EUR. 
  
Celková  hodnota dlhodobého finančného majetku obce bez oprávok vrátane akcií obce 
je k 31.12.2020 v sume 2.514.928,09 EUR. 
 
 



                     OBEC LIMBACH 
                                   Ul. SNP 55, 900 91 LIMBACH 
                                  Tel.č. 033/6477 221, 6477 242, 6400 669 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tel.. 033/64 77 221                                    IČO: 304891             Bankové spojenie: VÚB a.s. Pezinok  
e-mail: oulimbach@gmail.com DIČ: 2020662160                           č..ú.: 23324112/0200 

 
Príjmy. 
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
3 752 036 1 790 355 47,7 % 

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
1 094 724 1 114 022 101,8 % 

 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
195 420 176 628 90,4 % 

 
3) Bežné príjmy – granty a transfery:  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
417 572 417 572  100 % 

 
Bežné príjmy celkom  
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 707 716 1 708 222  100 % 
 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 850 124 € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 890 252 €, čo predstavuje plnenie  
104,7 %.  
 
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 145 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 133 472 €, čo 
predstavuje 91,7 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 054 €, dane zo 
stavieb boli v sume  102 014 € a dane z bytov boli v sume 2 404 €.  
Za jednotlivé dane boli prijaté platby v sumách: 
 
c) Daň za psa   
Z rozpočtovaných 3 200 € bol skutočný príjem 3 190 €,t.j. plnenie na 99,7 % . 
 
d) Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 300 € bol skutočný príjem 300,50 €,t.j. plnenie na 100 %  
 
e) Daň za ubytovanie 
Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem 695,51 €,t.j. plnenie na 139,1 %  
 
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   
Z rozpočtovaných 95 000 € bol skutočný príjem 86 112,28 €,t.j. plnenie na 90,6 %  
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy 
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
195 420 176 628 90,4 % 

 
Príjmy  z prenájmu vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 20 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 082,46 €, čo je       
35,4 % plnenie. Ide o príjem z  prenajatých pozemkov a príjem z prenajatých budov, 
priestorov. 
Administratívne a iné poplatky a platby - správne poplatky z rozpočtovaných 13 000 € bol 
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21 324,37 €, čo je 164 % plnenie.  
Pokuty a penále za porušenie predpisov z rozpočtovaných 500 €. Plnenie bolo 0 €. 
Poplatky za MŠ a ŠKD - z rozpočtovaných 30 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume    18 885,95 €, čo je 63 % plnenie .  
Poplatky za stočné z rozpočtovaných 90 000 € bolo plnenie 105 544,92 € t.j. 117,3 %. 
Poplatky za stravné - z rozpočtovaných 40 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
21 078,56 čo je 52,7% plnenie .  
Poplatky za výherné automaty – z rozpočtovaných 1 500 € bolo plnenie 2 547,82 € - 
169,9%. 
Poplatky z dlhodobého finančného majetku a vkladov – z rozpočtovaných 420 € bolo 
plnenie 163,14 € - 38,8 %. 
 
3) Bežné príjmy – granty a transfery : 
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
417 572 417 572  100 % 

 
Obec prijala v roku 2020 nasledovné granty, transfery, dotácie: 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. Ministerstvo dopravy, 

výstavby a reg. rozvoja SR 
3 245 Stavebný poriadok + doprava 

2. Ministerstvo vnútra SR 325 115 Školstvo – ZŠ, MŠ 
3. MV SR 810 Hlásenie pobytu občanov + reg.adries  
4. Štatistický úrad SR 4 448 Sčítanie domov a bytov 
5. MV SR 205 Odbor starostlivosti o ŽP 
6. MV SR 1 575 Voľby do NR SR 
7. Environmentálny fond               5 751 Dotácia – čistička odpadových vôd 
8. ÚPSVaR Pezinok             39 044 Dotácia – udržanie zamestnanosti 

školy Covid-19 
9. ÚPSVaR Pezinok             22 895 Dotácia k stravovacím návykom 
10. MV SR             14 484 Plošné testovanie  
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Finančné 
prostriedky na grant Erasmus + z roku 2019, ktorý nebol vyčerpaný v roku 2020 kvôli 
pandemickej situácii obec pravdepodobne vyčerpá v roku 2021. Nevyčerpané finančné 
prostriedky z dotácie k stravovacím návykom dieťaťa boli zúčtované v januári 2021 a vrátené 
na ÚPSVaR v Pezinku vo výške 4 882,80 €. Zároveň sme požiadali o novú dotáciu 
k stravovacím návykom dieťaťa na rok 2021, ktorá bude zúčtovaná v januári 2022. 
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5) Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
2 025 000 62 813 3,1 % 

 
a) Príjem z predaja majetku - pozemkov: 
Z rozpočtovaných 350 000 € bolo plnenie vo výške 3 300 €. 
 
b) Tuzemské kapitálové granty a transfery od ostatných subjektov – z rozpočtovaných  
1 650 000 € bolo plnenie  0 € . Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii ako aj riešením 
vzájomných kompetencií medzi MIRI, IROP a BSK boli pozastavené všetky dotácie 
presunuté do roku 2021. 
 
c) Poplatok za rozvoj – z rozpočtovaných 25 000 € bolo plnenie vo výške 59 513 €. Uvedené 
prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte a bola z nich uhradená rekonštrukcia 
ČOV, doplatok za vybudovanie out doorového ihriska a hojdačky na detské ihrisko. 
 
6) Finančné operácie : 
Použitie finančných prostriedkov z finančných operácií – zostatok z nevyčerpaného rozpočtu 
z roku 2019 vo výške 19 320 €. Vyčerpané bolo 17 072 €, zostatok 2 248 € - Erasmus +. 
 
Obec Limbach  by mala na základe vyššie uvedených sumárov za  rok 2020 prehodnotiť 
jednotlivé VZN týkajúce sa miestnych daní a poplatkov ako aj vytvorenie cenovej mapy 
za prenájmy pozemkov. Plnenie rozpočtu v bežných príjmoch by bolo možné navýšiť 
napr. motivovaním zvyšnej časti občanov, ktorí nie sú prihlásení k trvalému pobytu 
v obci. Stále nie je nedoriešená otázka s LVD ako aj riešenie  prenájmov niektorých 
obecných pozemkov a objektov, kde vidím stále rezervy v príjmovej časti rozpočtu.  
Taktiež  sa v roku 2021 predpokladá, že budú rozbehnuté a sa  pripravujú mnohé výzvy 
z rôznych operačných programov a výziev na ktoré je potrebné zareagovať. Nakoľko 
takáto možnosť sa ešte nevyskytla čo sa týka množstva výziev ako i objemu peňazí je 
nutné pracovať na nových projektoch, ktoré by riešili skvalitnenie života v obci. Je 
taktiež potrebné rozšíriť kontrolu správne uvádzaných údajov v jednotlivých 
dokumentoch predkladanými obci od povinných osôb napríklad daň za ubytovanie, za 
záber verejného priestranstva.   
          
Výdaje.  
      

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
3 722 036 1 779 651 47,81 % 

 
1) Bežné výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
1 707 716 1 707 762 100 % 
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Použitie finančných prostriedkov podľa funkčnej klasifikácie v celých eurách:  
                                                                                                                       
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Plánovanie, manažment a kontrola 548 235 540 464 98,6 % 
Voľby, testovanie 20 507 20 503 100 % 
Odpadové hospodárstvo 186 251 234 133 126 % 
Komunikačná infraštruktúra 28 800 25 426 88 % 
Súkromná MŠ 60 000 62 772 105 % 
Služby občanom 31 700 36 013 114 % 
Vzdelávanie - predškolská výchova 288 543 261 563 91 % 
Vzdelávanie - základné vzdelanie 321 295 331 933 103 % 
Vzdelávanie - školské stravovanie  155 395 137 174 88 % 
Školský klub detí 7 300 9 737 133 % 
Šport 10 000 4 370 44 % 
Soc. služby, klub dôchodcov 150 441 294 % 
Kultúra 16 540 13 939 84 % 
Prostredie pre život 33 000 29 293 89 % 
SPOLU 1 707 716 1 707 762 100 % 

Plánovanie, manažment a kontrola, voľby, testovanie 
Výdavky na vnútornú správu obce – výdavky na energie – administratívnej budovy OÚ,  
výdavky na kancelárske potreby, poštovné a telekomunikačné výdavky, pohonné hmoty, 
opravy a údržba motorových vozidiel, cestovné, reprezentačné výdavky, školenia 
zamestnancov, kolky, právne služby, poplatky bankám, odber tlače a odbornej literatúry, 
čistiace a hygienické potreby, výdavky na web stránku obce, výdavky na kancelárske stroje 
a zariadenia, poistné za poistenie majetku obce, mzdy a odvody za administratívnych 
pracovníkov, starostu obce , odmeny poslancov, odmeny na dohody, povinný prídel do 
sociálneho fondu, výdavky na platby RTVS, výdavky na stravovanie pracovníkov obce, 
výdavky na prípravu a vykonanie volieb. V roku 2020 pribudla výdavková položka na 
testovanie, nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov .  
 
 

Služby občanom – stavebný úrad – mzdy, odvody, poštovné, spotreba materiálu, energie, 
telefóny a cintorínske služby – energie, vodné, stočné, všeobecné služby – údržba a nákup 
potrebného materiálu. 
 
 
 
 

Ochrana životného prostredia – odpadové hospodárstvo - výdavky na zber, prepravu  a  
zneškodňovanie  komunálneho  odpadu  a drobného stavebného odpadu podľa VZN o 
odpadoch, zber preprava zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov a zber 
a odvoz  bioodpadu na spracovanie do kompostárne. Prevádzka, údržba a opravy čističky 
odpadových vôd, kontrola kvality vody. 
 
 

Verejná zeleň 
Výdavky na údržbu a kosenie  verejnej  zelene, ošetrenie a výsadba  zelene,  čistenie  
verejných priestranstiev, pohonné hmoty – traktor, údržba traktora, kosenie. Výdavky na 
vybudovanie a údržbu detského a outdoorového ihriska. 
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Občianska vybavenosť 
Výdavky na spotrebu elektrickej energie, správu, údržbu  a  opravy  verejného osvetlenia, 
vianočná výzdoba obce. 
 
 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
Výdavky na správu, prevádzku a údržbu futbalového ihriska, výdavky na  energie,  mzdy 
a odvody pracovníka knižnice,  kancelárske potreby,  nákup kníh a časopisov,  výdavky na   
kultúrne   a   športové    podujatia   v   obci,    poštovné  a telekomunikačné výdavky, revízie 
zariadení, výdavky na pamiatkovú starostlivosť, na opravy a údržbu miestneho rozhlasu,  na  
prevádzku  a  údržbu   domu   smútku  a  miestneho cintorína,  členské  poplatky a dotácie 
občianskym združenia, nadáciám a cirkvám. 
 

Vzdelávanie – predškolská výchova a záujmové vzdelávanie, školské stravovanie ŠJ MŠ 
Výdavky na údržbu a prevádzku MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, 
kancelárske potreby, poštovné a telekomunikačné výdavky, výdavky na odborné časopisy 
a knihy, výdavky na drobné opravy budov, výdavky na zvýšenie kapacity ZŠ – prestavba. 
Výdavky na ochranné a dezinfekčné prostriedky, výdavky na dištančné vzdelávanie – nákup 
notebookov z dotácie MŠVVaŠ. 
 
Použitie finančných prostriedkov podľa ekonomickej klasifikácie v celých eurách:  
 

Položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

610 Mzdy  821 150 785 307 95,6 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 287 018 295 205 102,8 

630 Tovary a služby 508 648 530 499 104,3 

640 Transfery 90 900 96 751 106,4 

650 Splácanie úrokov 0 0 0 

  Spolu: 1 707 716 1 707 762  100 

 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu vrátane – stavebného úradu, 
poslancov, hlavného kontrolóra, športového areálu, knižnice, verejnej zelene, ČOV, 
pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD, školskej jedálne, správy a údržby komunikácií. 
 
 

Poistné a príspevok do poisťovní 
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 
 

Tovary a služby 
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby, náklady 
na testovanie, dezinfekciu a ochranné pomôcky. 
 

Bežné transfery 
Jedná sa o dotácie poskytované v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií, členské 
poplatky za členstvo v združeniach, dávky nemocenského zabezpečenie pri PN 10 dní.    
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2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
1 995 000 54 817 3 % 

 
V tom: 
Funkčná klasifikácia Rozpočet skutočnosť % plnenia 
Vybudovanie zberného dvora 200 000 0 0% 
Rekonštrukcia ČOV 35 000 29 017 83 % 
Dostavba ZŠ + telocvične 1 750 000 7 804 0,4 % 
Dobudovanie detského ihriska + 
kamerový systém + projekty na 
zateplenie MŠ + územný plán obce 

10 000 17 996 180 % 

SPOLU 1 995 000 54 817 3 % 
 
3. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. Obec má svoju účasť v akciách v BVS a.s. 
4. Hospodárenie príspevkových organizácií 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 
5. Úvery 
Obec nemá žiadne úvery.  
6.Záväzky 
Obec nemá záväzky po lehote splatnosti. Záväzky ktoré obec eviduje k 31.12.2020 sú zväčša 
z titulu dodávateľských a pracovnoprávnych vzťahov a daní. 
7.Pohľadávky 
Obec k 1.1.12019 mala pohľadávky vo výške podľa hlavnej knihy brutto 66.333,87 EUR, 
netto 38.826,06 EUR  a  a k 31.12.2019 67.053,27 EUR, čo bol nepriaznivý vývoj v stave 
pohľadávok. K 31.12.2020 je stav pohľadávok vo výške 57.596,33 EUR  
8. Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z., RF sa vedie na osobitnom účte 
vo VUB banke, výška finančných prostriedkov k 31.12.2020, ktoré predstavujú rezervný fond 
je 182 429,15 Eur. 

Rezervný fond Účel Suma v Eur 
Začiatočný stav k 1.1.2020   232 073,92 
Tvorba Rezervného fondu:   0,00 
Spolu   0,00 
Použitie Rezervného fondu:     

Uznesenie zastupiteľstva č. B/4/2020/29-6 
schodok za rok 
2019 49 644,77 

Spolu   49 644,77 
Konečný zostatok k 31.12.2020   182 429,15 
 
9.Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
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Sociálny fond Suma v Eur 

Začiatočný stav k 1.1.2020 5 668,75 
Prírastky - povinný prídel - 1,05 % 7 862,63 
Spolu                      13 531,38 
Úbytky    
Stravovanie  6 444,20 
Ostatné - regenerácia  2 048,00 
Spolu 8 492,20 
Konečný zostatok k 31.12.2020 5 039,18 

 
10. Poplatky za rozvoj 
 

Poplatky za rozvoj Účel Suma v Eur 
Začiatočný stav k 1.1.2020   0,00 
Príjem poplatkov za rozvoj k 
31.12.2020 

zákon č. 447/2015 Z.z., VZN 
č.5/2019  59 512,26 

Spolu príjem   59 512,26 
Použitie poplatkov za rozvoj zákon č. 447/2015 Z.z.    

Rekonštrukcia ČOV §11 ods. 2 písm. g) 29 016,90 

Vybudovanie outdorového ihriska §11 ods. 2 písm. f) 5 510,00 

Hojdačky na detské ihrisko §11 ods. 2 písm. a) 3 500,00 

Spolu   38 026,90 
Zostatok fin. prostriedkov k 
31.12.2020   21 485,36 
 
 
Vo výdajovej časti by sa malo v budúcnosti zamerať na znižovanie nákladov obce 
v oblastiach: 
a/ zníženie energetickej náročnosti  
b/ zníženie nákladov  v odpadovom hospodárstve a to konkrétne na ČOV a na zber, 
odvoz a likvidáciu odpadov 
c/ predchádzaniu zvýšených nákladov na opravy a rekonštrukcie obecného majetku a to 
so zameraním na zadržiavanie vody v krajine a protipovodňovými opatreniami  
Nakoľko obec Limbach vo svojom rozpočte nemá dostatok finančných zdrojov na 
financovanie takýchto projektov je nutné sledovať všetky výzvy a programy, ktoré sa 
budú otvárať a aktívne sa zapájať žiadosťami  o poskytnutie prostriedkov v rôznych 
grantových schémach. Je to nevyhnutné prijatie systémových riešení aby sa 
v budúcnosti dalo predchádzať zvýšeným nákladom obce v týchto oblastiach. Negatívne 
hodnotím nevyrovnaný rozpočet v oblasti odpadového hospodárstva a to vo výške 
schodku cca 46 000, Eur, ktorý je tvorený cca 26 000,- z ČOV a 20 000 EUR z odpadov.   
 
 
       Všetky faktory, ktoré ovplyvnili  rozdiely medzi schváleným, upraveným a skutočným 
čerpaním rozpočtu sú uvedené v prílohe  Poznámky individuálnej účtovnej uzávierky 
zostavenej k 31.12.2020 a - výročnej správy obce Limbach za rok 2020. 
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Riadna účtovná závierka za rok 2020 a hospodárenie obce za rok 2020 boli  v súlade s § 9 
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a §16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy ešte bola overená audítorom. Audit vypracovala Mgr. Ing. Katarína Šašková č. 
licencie 959 s názorom:  
     „ Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s hore 
uvedenou účtovnou závierkou za daný rok. 
Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve 
Záverečný účet obsahuje všetky náležitosti, ako údaje o plnení príjmov a výdavkov v členení 
podľa rozpočtovej klasifikácie, tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, bilanciu 
aktív a pasív, výkaz ziskov a strát. “.  
 
 
C. Záver a odporučenie obecnému zastupiteľstvu k uzatvoreniu prerokovania návrhu 
Záverečného účtu obce Limbach 
 
                Účtovná závierka za rok 2020 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2020 vyjadruje verne vo všetkých 
významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2020 a výsledok hospodárenia za 
rok 2020 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 
Limbach za rok 2020 výrokom: 
 

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa § 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 platnom znení je prebytok vo výške 3 573 €. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia vo výške 3 573 € na 
tvorbu rezervného fondu v roku 2021. 
 
 
 
                                                                                                                         Ján Polák 
                                                                                                                     hlavný kontrolór 
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