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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárneho zástupcu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Stankovany

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Názor audítora
Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zostavila materská organizácia obec Stankovany (ďalej "Obec"), ktorá obsahuje
konsolidovanú súvahu k 31. decembru 2019, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných
metód.
Podľa nášho názoru priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2019 a konsolidovaného
výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre názor audítora
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov. Naša zodpovednosť podľa
týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Obce
sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom
audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej
závierky a splnil som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení,
že audítorské dôkazy, ktoré sme získali poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zdôraznenie skutočnosti
Chceme upozorniť na správy tykajúce sa COVID – 19 (Coronavirusu), ktoré môžu mať vplyv na rozsah
činnosti Obce a jej organizácie v zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti v nasledujúcom
období. V poznámkach v textovej časti ku konsolidovanej účtovnej závierke v časti Informácia
o mimoriadne situácií v súvislosti s COVID 19 Obec uviedla skutočnosti ohľadne COVIDU – 19.
V čase vydania správy audítora sa situácia neustále mení, jej negatívny vplyv na firmy aj na
jednotlivcov sa už prejavil. Bude to mať vplyv aj na plánované aktivity Obce z dôvodu zníženia
finančných tokov v bežnom a nasledujúcom období najmä z dôvodu poklesu podielových daní, ktoré
tvoria 69% celkových bežných príjmov Obce a k upraveným bežným príjmom o prijaté granty a
transfery zo štátneho rozpočtu predstavuje ich podiel až 83%.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu - starostu obce
Štatutárny orgán obce, ktorá je materskou organizáciou v rámci konsolidovaného celku, je
zodpovedný za zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie
interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie
schopnosti konsolidovaného celku nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností
týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či konsolidovaná účtovná závierka ako celok
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora,
vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit
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vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak
také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa
považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto konsolidovanej účtovnej
závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
•

•
•
•

•

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti konsolidovanej účtovnej
závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské
postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné
a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti
v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať
tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie
internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol konsolidovaného celku.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym
orgánom.
Robíme závery o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o
tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by
mohli významne spochybniť schopnosť konsolidovaného celku nepretržite pokračovať
v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť
v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú
tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú
z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej závierky vrátane
informácií v nej uvedených, ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka zachytáva
uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe,
zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na konsolidovanú
účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie v konsolidovanej výročnej správe.
V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s
informáciami uvedenými v konsolidovanej výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami,
ktoré som získal počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne
nesprávne.
Overili sme, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zostavila materská organizácia obec Stankovany, obsahuje informácie, ktorých
uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
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- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade
s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali
počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné
nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe, ktorú sme dostali pred dátumom vydania tejto
správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.
Vo Svidníku 31.08.2020
Audítorská spoločnosť
ML - audit, s. r. o.
licencia UDVA číslo 332

Zodpovední audítor
Ing. Michal Lažo
licencia SKAU č. 000354
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1. Základná charakteristika Obce Stankovany
Obec Stankovany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a potreby jej obyvateľov.
1.1.Identifikačné údaje :
Názov:
Poštová adresa:
IČO:
DIČ:
Právna forma :

Obec Stankovany
Obecný úrad Stankovany, č. 133, PSČ 03492
00315761
2020589736
právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.
1.2.Geografické údaje :
Obec Stankovany sa nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Ružomberok. Susedí s obcami
Ľubochňa, Švošov a s obcou Kraľovany, ktorá sa nachádza už v okrese Dolný Kubín.
Celková rozloha obce /katastra/: Stankovany 1892,3810 ha
Nadmorská výška :

stred obce Stankovany je 438 m n. m.

1.3.Demografické údaje:
Počet obyvateľov:

1166 k 31.12.2019 (oproti roku 2018 mierny
pokles, stav 31.12.2018 - 1179 obyvateľov)
Národnostná štruktúra obyvateľov : slovenská národnosť – (podľa posledného
sčítania r.2011)
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: prevažne rímsko-katolícke
vierovyznanie – (podľa posledného sčítania r. 2011)
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1.4.Symboly obce :

Erb obce:
Erb obce tvorí v zelenom štíte zo stredného vrchu ostrého zlatého trojvršia vyrastajúci zlatý
striebrokmenný smrek, z bočných po jednej striebornej zlatolistej lipe.
Vlajka obce: farby vlajky sú biela, zelená a žltá
Pečať obce: vychádza z erbu obce s kruhopisom Obec Stankovany
1.5. História obce: Ako obec sa spomína začiatkom 15 st. /1425/, patrila do Likavského
hradného panstva.
1.6.Výchova a vzdelávanie : v obci Stankovany je Základná škola s materskou školou.
Základná škola v roku 2019 - 24 žiakov, 2 pedagogickí zamestnanci úväzok 1,0 1
pedagogický zamestnanec úväzok 0,5. 1 pedag. zamestnanec s 0,10 úväzkom, a 2
nepedagogickí zamestnanci s 1,0 úväzkom a 0,5 úväzkom. Materská škola mala 22 detí , 3
pedagogických zamestnancov s 1,0 úväzkom. Školská jedáleň mala 2 zamestnancov
a školský klub jedného zamestnanca s 0,5 úväzkom. (podľa výkazu Škol MŠ SR 40-01 podľa
stavu k 15.9.2019)
1.7. Zdravotníctvo – v obci Stankovany nie je zdravotné stredisko, ale obec patrí pod
zdravotný obvod Ľubochňa, v ktorom ordinujú dvaja lekári. Jedna lekárka pre deti a dorast (
MUDr. Martinková) a 1 pre dospelých ( MUDr. Imreová). Taktiež sa v Ľubochni nachádza 1
zubná ambulancia.
1.8. Sociálne zabezpečenie : pre starých
odkázaných občanov obec zabezpečuje
opatrovateľskú službu. Agendu spracúva obecný úrad. V roku 2019 neboli zamestnané
opatrovateľky, ktoré by zabezpečovali opatrovateľskú službu (neboli požiadavky od
občanov). K 31.12.2019 obec neeviduje žiadnych opatrovaných.
1.9. Kultúra – v obci sa nachádza budova KACR (Kultúrno a agroturistické centrum
regiónu), v ktorej sa uskutočňujú rôzne akcie poriadané obcou alebo miestnymi zložkami,
ako fašiangy, stavanie májov, oslavy dňa matiek, MDD posedenie so seniormi, plesy.
Taktiež ju využívajú deti z MŠ a ZŠ na karnevaly a akcie poriadané školou.
Na obecnom úrade sa Spoločenská miestnosť prenajíma na poriadanie prednášok
a predajných akcií, svadieb, rodinných osláv a karov.
1.10. Hospodárstvo
Služby v obci poskytujú:
Predajne potravín : Jednota COOP - Stankovany, Potraviny Ján Karas, predajňa Čučoriedka
v miestnej časti Rojkov.
4

Súkromné pohostinstvá : Pohostinstvo Kobra pri stanici, Hostinec pod Šípom
Priemysel v obci:
V obci Stankovany sa nachádza súkromná firma: stolárstvo :
- Remeselné služby, rezbárske a stolárske práce - p. Švábik Martin
- Kovovýroba – kováčstvo - p. Juraj Chyla
- Výroba a predaj syrových špecialít – p. Daniela Gašperová
- Brúsenie rezných nástrojov – p. Peter Buljak
1.11. Vplyv obce na životné prostredie
V obci bola z časti vybudovaná kanalizácia, ktorá zlepšuje životné prostredie. Dobrovoľný
hasičský zbor v spolupráci s obecným úradom, každý rok organizuje akciu DEŇ ZEME –
upratovanie katastra v našej obci. Obec nemá vytvorený zberný dvor, preto pravidelne
zabezpečuje odvoz triedeného odpadu a 2 x do roka zabezpečuje veľkokapacitný kontajner,
pre nadrozmerný odpad. Na obecnom úrade bola vykonaná rekonštrukcia kotolne, kde pevné
palivo bolo nahradené eko palivom (pelety).
1.12. Organizačná štruktúra obce:
Starosta obce:
JUDr. Vladimír Urban
Zástupca starostu obce:
Ing. Peter Tomáň
Hlavný kontrolór obce:
Michaela Kapustová
Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 10.novembra 2018 na obdobie 4 rokov. Poslancami
obce sú:, Ján Lacko, Ing. Peter Tomáň, Mgr. Peter Lacko, JUDr. Peter Malcho, Ján Chomist,
Miroslava Polohová Ivanová, Bc. Radovan Chorvát, Michal Straka, Bohuslav Belko
Komisie:
Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a bývania:
Predseda: JUDr. Peter Malcho,
Členovia: Ing. Filip Glemba, Ing. Miroslava Gašperová, Ing. Matej Fúra, Mgr. Peter Lacko

Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy:
Predseda: Ján Lacko
Členovia: Ján Chomist, Dalibor Králik,
Komisia mládeže, kultúry, vzdelávania a športu:
Predseda: Mgr. Miroslava Ivanová Polohová
Členovia: Dominika Božeková, JUDr. Peter Malcho, Radovan Chorvát, Matej Zrník
Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva:
Predseda: Mgr. Peter Lacko
Členovia: Bohuslav Belko, Michal Straka, Rudolf Bražina, Ján Chomist
Komisia na ochranu verejného záujmu:
Členovia: Bohuslav Belko, Michal Straka, Bc. Radovan Chorvát
Pracovníci obecného úradu: Katarína Králiková, Ing. Slávka Belková, Anna Demikátová,
Mgr. Ivan Zrník, Anton Dubovec
Vplyv obce na zamestnanosť:
Obec zamestnáva 5 stálych pracovníkov. V budúcnosti nepredpokladá významnú tvorbu
pracovných miest. Obec uzatvára s Úradom práce dohody o poskytnutí príspevku na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
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1.13. Organizácie konsolidovaného celku
Obchodná spoločnosť: Obecné lesy Stankovany, s.r.o., obec má 100 % majetkovú účasť.
Obecné lesy Stankovany s.r.o. boli založené 01.04.1996 (dátum ich vzniku 22.07.1996).
Hospodárskou činnosťou s.r.o. je lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby, poľovníctvo.
Základné imanie predstavuje hodnotu 6.639 €.
Konateľ spoločnosti: Milan Hoždora
Rozpočtová organizácia založená obcou: Základná škola
Stankovany č. 330 (dátum vzniku 19.12.2011)
Štatutárny zástupca:

s materskou

školou

Mgr. Daniela Jarošová

Pracovníci Základnej školy :
Mgr. Daniela Jarošová – riaditeľka ZŠ s MŠ od 15.08.2016
Mgr. Brigita Vrábelová, PaedDr. Janka Javorková, Bc. Monika Kubalová- pedagogickí
zamestnanci, Mgr. Miloš Labaš – náboženská výchova,
Lenka Straková, Ivan Straka – nepedagogickí zamestnanci
Pracovníci školského klubu : Bc. Monika Kubalová
Pracovníci Materskej školy : Bc. Miroslava Pindurová, Bc. Katarína Veselá, Marcela
Belková
Pracovníci školskej jedálne : Húsková Daniela – vedúca ŠJ, Oľga Barbušová – kuchárka

2. Rozpočet obce na rok 2019
Rozpočet obce na rok 2019 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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 na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol schválený ako
vyrovnaný. Finančné operácie boli zostavené ako schodkové a boli kryté prebytkom bežného
rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018
12/2018/01 UOZ.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 25.02.2019 Uznesením č. 10/2019/01
- druhá zmena schválená dňa 20.06.2019 Uznesením č. 39/2019/03
- tretia zmena schválená dňa 25.06.2019 Uznesením č. 54/2019/04
- štvrtá zmena schválená dňa 13.08.2019 Uznesením č. 70/2019/05
- piata zmena schválená dňa 11.12.2019 Uznesením č. 113/2019/09
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Uznesením č.

Rozpočet obce k 31.12.2019

486.740

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
701.241,91

476.190
3.150
0
7.400
486.740

518.613,20
58.950
109.846,25
13.832,46
701.241,91

322.457
3.150
15.000
146.133
486.740

358.220
149.029,25
15.000
178.992,66
701.241,91

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

2.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 (v EUR)
Právny subjekt
obec
RO (ZŠ s MŠ)
spolu

Rozpočet na rok
2019
687.409,45
13.832,46
701.241,91

Skutočnosť
k 31.12.2019
658.972,19
15.835,67
674.807,86

% plnenia

Rozpočet na rok
2019
518.613,20
13.832,46
532.445,66

Skutočnosť
k 31.12.2019
535.431,40
15.835,67
551.267,07

% plnenia

Rozpočet na rok
2019
58.950,00
0
58.950,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
59.323,60
0
59.323,60

% plnenia

96
114
96

1. Bežné príjmy
Právny subjekt
obec
RO (ZŠ s MŠ)
spolu

103
114
104

2. Kapitálové príjmy:
Právny subjekt
obec
RO (ZŠ s MŠ)
spolu
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101
101

3. Príjmové finančné operácie:
Právny subjekt
obec
RO (ZŠ s MŠ)
spolu

Rozpočet na rok
2019
109.846,25
0
109.846,25

Skutočnosť
k 31.12.2019
64.217,19
0
64.217,19

% plnenia
58
0
58

2.2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019 (v EUR)
Právny subjekt
obec
RO (ZŠ s MŠ)
spolu

Rozpočet na rok
2019
522.249,25
178.992,66
701.241,91

Skutočnosť
k 31.12.2019
382.071,63
178.992,66
561.064,29

% čerpania

Rozpočet na rok
2019
358.220,00
178.992,66
537.212,66

Skutočnosť
k 31.12.2019
312.729,15
178.992,66
491.721,81

% čerpania

Skutočnosť
k 31.12.2019
54.342,48
0
54.342,48

% čerpania

Skutočnosť
k 31.12.2019
15.000
0
15.000

% čerpania

73
100
80

1. Bežné výdavky
Právny subjekt
obec
RO (ZŠ s MŠ)
spolu

87
100
92

2) Kapitálové výdavky :
Právny subjekt
obec
RO (ZŠ s MŠ)
spolu

Rozpočet na rok
2019
149.029,25
0
149.029,25

36
0
36

3) Výdavkové finančné operácie :
Právny subjekt
obec
RO (ZŠ s MŠ)
spolu

Rozpočet na rok
2019
15.000
0
15.000

100
0
100

2.3. Plán rozpočtu na roky 2019 – 2021
Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Obec Stankovany bude v roku 2020 pokračovať v zabezpečovaní geometrického plánu,
zmeny pozemkov na stavebné pozemky a zabezpečovania zastavovacej štúdie v lokalite Pod
Jasením pre bytovú resp. individuálnu výstavbu a rozšírenie prístupovej cesty. V prípade
vybavenia požiadavky obce adresovanej Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. a po
vyhlásení výzvy Ministerstvom pôdohospodárstva, bude pokračovať vo výstavbe ďalšej etapy
výstavby kanalizácie v obci.
Rozpočet obce na nasledujúce tri roky 2019-2020 je zverejnený na www.stankovany.sk
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2. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

551 267,07

z toho : bežné príjmy obce

535 431,40

bežné príjmy RO

15 835,67

Bežné výdavky spolu

491 721,81
312 729,15

z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

178 992,66

Bežný rozpočet

+59 545,26
59 323,60

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

59 323,60

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

54 342,48

z toho : kapitálové výdavky obce

54 342,48

kapitálové výdavky RO

0

Kapitálový rozpočet

+ 4 981,12
64 526,38
49 676,00
14 850,38

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

64 217,19

Finančné operácie obec

64217,19

Finančné operácie RO

0

Výdavky z finančných operácií obec

15.000

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

+49 217,19
674 807,86
VÝDAVKY SPOLU
561 064,29
Hospodárenie obce
113 743,57
Vylúčenie z prebytku
49 676,00
Upravené hospodárenie obce
64 067,57
Prebytok rozpočtu v sume 64 067,57 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 64 067,57 EUR

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 za obec a konsolidovaný celok
Údaje za obec
AKTÍVA
Názov

KZ k 31.12.2019 v EUR

k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

2.146.664,26

2.136.769,23

Neobežný majetok spolu

1.780.372,81

1.814.287,24

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1.613.815,78

1.647.730,21

Dlhodobý finančný majetok

166.557,03

166.557,03

Obežný majetok spolu

362.305,16

317.994,12

792,00

204,96

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

1.636,40

Dlhodobé pohľadávky

0

0

4.570,24

3.668,83

356.942,92

312.483,93

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

3.986,29

4.487,87

k 31.12.2019 v EUR

k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.146.664,26

2.136.769,23

Vlastné imanie

1.507.191,16

1.480.146,60

1.507.191,16

1.480.146,60

73.391,23

42.121,65

Rezervy

1.440

1.200

Zúčtovanie medzi subjektami VS

49.676

0

Dlhodobé záväzky

940,08

1.145,44

17.585,15

21.026,21

3.750

18.750

566.081,87

614.500,98

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Údaje za konsolidovaný celok
AKTÍVA
Názov

k 31.12.2019 v EUR

k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

2.191.957,11

2.172.795,63

Neobežný majetok spolu

1.779.375,06

1.814.393,28

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1.619.456,81

1.654.475,03

Dlhodobý finančný majetok

159.918,25

159.918,25

Obežný majetok spolu

408.457,89

353.718,95

1.224,49

489,25

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

17.570,24

3.868,06

Finančné účty

389.663,16

349.361,64

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

4.124,16

4.683,40

k 31.12.2019 v EUR

k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.191.957,11

2.172.795,63

Vlastné imanie

1.520.375,86

1.495.026,89

1.520.375,86

1.495.026,89

102.873,78

60.266,16

Rezervy

1.953,32

2.057,67

Zúčtovanie medzi subjektami VS

49.676,00

0

Dlhodobé záväzky

2.310.,26

2.495,49

Krátkodobé záväzky

45.184,20

36.963,00

Bankové úvery a výpomoci

3.750,00

18.750

568.707,47

617.502,58

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Časové rozlíšenie
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5. Ostatné dôležité informácie
voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
-ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
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.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce Stankovany.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Futbalový klub Sokol Stankovany
Dobrovoľný hasičský zbor Rojkov
Dobrovoľný hasičský zbor Stankovany

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4.500 EUR
500 EUR
500 EUR

4.500 EUR
500 EUR
500 EUR

0
0
0

-4-

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č.2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Stankovany.
Obec k 31.12.2019 nemá založenú podnikateľskú činnosť.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná
škola 76.623,00 EUR
s materskou
školou
Stankovany
- vlastné príjmy RO
9.198,66 EUR

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

76.623,00 EUR

0

9.198,66 EUR

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠ s MŠ Stankovany
4.633,80 EUR
Dotácia
UPSVaR,
projekty

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

4.633,80 EUR

0

0
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- obec k 31.12.2019 nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obecné lesy Stankovany
s.r.o.

0

0

0

a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Plnenie úloh obce (prenesené a originálne kompetencie obce)
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou
Stankovany, v ktorej je zriadený aj školský klub detí a školská jedáleň.
V obci je zriadená matričná činnosť.

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

Strava hmotná núdza deti ZŠsMŠ

4.459,20

3.583,20

876,00

0

0

0

858,80

858,80

0

bežné výdavky

1.159,78

1.159,78

UPSVaR

§ 52 – bežné výdavky

1.911,73

1.911,73

0

OU Žilina

Školstvo ZŠ

85.830,00

85.830,00

0

107,60

107,60

0

-1-

-5-

UPSVaR

UPSVaR

bežné výdavky

Školské potreby hmotná núdza deti
ZŠsMŠ - bežné výdavky

Okresný úrad
Ružomberok

odbor školstva
OU
Ružomberok

Voľby eurovoľby, voľba prezidenta
-

-

bežné výdavky

Civilná ochrana
-

bežné výdaky

MV SR

Matrika – bežné výdavky

2.237,92

2.237,92

0

MDVaRR SR

Stavebné – bežné výdavky

1.530,63

1.530,63

0

MDVaRR SR

Miestne a účelové komunikácie

50,63

50,63

0

-
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bežné výdavky

MV SR

Evidencia obyvateľov

386,76

386,76

Register adries

18,00

18,00

109,56

109,56

0

6.000,00

6.000,00

0

OU odbor
starostlivosti

bežné výdavky

Životné prostredie
-

0

bežné výdavky

o život.rostredie
Dobrovoľná

Materiálno-technické vybavenie

požiarna

DHZ

ochrana SR
Úrad vlády SR

-

bežné výdavky

Multifunkčné ihrisko

38.000,00

38.000,00

10.800,00

10.800,00

-kapitálové výdavky
Verejné osvetlenie – údržba

MF SR

verejného osvetlenia v obci
- kapitálové výdavky
Kamerový systém

MV SR

7.000,00

7.000,00

0

-kapitálové výdavky

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2019 zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na
zabezpečenie úloh prevencie kriminality v sume 7.000 EUR.
Účel dotácie: kamerový systém obce Stankovany
Obec uzatvorila v roku 2019 zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok
2019 s úradom vlády SR v sume 38.000 EUR
Účel dotácie: výstavba multifunkčného ihriska

c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Základná
s materskou
Ľubochňa

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

škola 2.080 EUR
školou

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

2.080 EUR

Rozdiel
0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0 EUR
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Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0 EUR

Rozdiel
0

6.

Hospodársky výsledok za rok 2019
obec
v EUR

konsolidovaný celok
V EUR

Náklady

493.246,67

647.949,55

50 – Spotrebované nákupy

44.543,05

76.590,06

51 – Služby

114.858,08

142.499,26

52 – Osobné náklady

134.981,38

317.278,88

53 – Dane a poplatky

806,15

1.483,24

2.041,68

2.108,59

91.844,37

95.097,49

4.500,10

5.312,03

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

99.671,86

7.580,00

7,87

296,30

Výnosy

520.299,10

675.689,18

1.074,97

57.847,64

419.456,10

419.333,68

13.603,42

36.980,57

1.200,00

1.200

41,63

43,57

84.922,98

160.283,72

27.044,56

27.443,33

Názov

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/
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Hospodársky výsledok v sume 27.044,56 EUR bol zaúčtovaný na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

7. Prehľad o stave záväzkov k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

3.750 EUR
3.667,45 EUR
49.676,00 EUR
7.483,63 EUR
6.232,15 EUR
201,92 EUR

Obec vedie podvojné účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v zmysle
opatrení postupov účtovania rozpočtových organizácií, ktorých hlavným predmetom činnosti
nie je podnikanie.

8. Udalosti osobitného významu po ukončení účtovného obdobia
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Účtovná závierka bola odovzdaná do RISSAM v stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

Informácia o mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID19
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch
roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.
Aj keď v čase zverejnenia individuálnej účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky
nezaznamenalo zreteľný/významný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto
nemožno predvídať budúce účinky/dopady.
Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné
kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov

V Stankovanoch dňa 10.07.2020

JUDr. Vladimír Urban
starosta obce
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