Konsolidovaná výročná správa
Obce Teplička nad Váhom
za rok 2019
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1. Úvodné slovo starostu obce
Po roku prišiel opäť čas na zamyslenie a hodnotenie našej práce pri budovaní a zveľaďovaní obce. V uplynulom roku sa
nám podarilo niekoľko zásadných investícií. Medzi najväčšie patrila prístavba a prestavba obecného úradu, kde bude pošta
Stavba je už skolaudovaná a od 1.7.2020 bude pošta fungovať v nových priestoroch. V prvej polovici roka sme dokončili chodník
na Fatranskej ulici a otočisko pre autobusy. Okrem toho sme osvetlili ďalšie priechody pre chodcov, aby bol ich pohyb
bezpečnejší. Podarilo sa nám zrekonštruovať ihrisko v športovo-rekreačnej zóne Rybník Vďaka automatickej závlahe , ktorú sme
inštalovali aj na futbalové ihrisko pri školách, budú tieto priestranstvá zelenšie a najmä profesionálnejšie. A verím, že naši žiaci
ocenia aj zrekonštruované toalety a sprchy v telocvični. Pokračovali sme v budovaní inžinierskych sietí na nových uliciach.
V spolupráci so spoločnosťou Sevak sme vyhotovili 770 metrov kanalizácie a vodovodu. V tomto roku sa nám podarilo
vybudovať opäť niekoľko polopodzemných kontajnerov, čím chceme zvýšiť motiváciu našich občanov dôsledne separovať
odpad. Nestačí len hovoriť o svetových znečisťovateľoch, ale začnime od seba. Zamyslime sa a buďme k sebe navzájom ľudskí.

2. Základná charakteristika Obce Teplička nad Váhom
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
2.1

Geografické údaje

Obec Teplička nad Váhom sa nachádza asi 3 km východne od Žiliny, ako prvá obec smerom na Terchovú. k 31.12.2019 má
4286 obyvateľov. Celková rozloha obce je 1088 ha. Nadmorská výška :340-350 m.n.m.
2.2

Demografické údaje

Počet obyvateľov : 4307
Národnostná štruktúra : 99,09 % obyvatelia slovenskej národnosti, ostatní sú českej, maďarskej, ukrajinskej a anglickej.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: väčšina sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi
2.3 Pamiatky
V obci sa nachádza pôvodne renesančný kostol sv. Martina biskupa z r. 1589. V roku 1750 bola na jeho severnej strane
pristavená baroková kaplnka, kde boli uložené ostatky Žofie Bosniakovej. Dňa 1.4.2009 boli zničené duševne chorým človekom,
ktorý ich podpálil. V rokoch 1926-1928 bol kostol zväčšený. Jeho pôvodná časť tvorí uzáver ľavej bočnej lode, je polygonálne
ukončená a zaklenutá sieťovou klenbou so zachovalými nástennými maľbami. Staršia a novšia časť vytvárajú trojlodie.
V centre obce sa nachádza teplický kaštieľ, pôvodne renesančný, z posledných desaťročí 16. storočia. Jeho západné krídlo
bolo zväčšené v 2. polovici 17. storočia a začiatkom 18. storočia doplnené štvorhrannými vežami. Časti východného a severného
krídla sú v zrúcaninách.
2.4

Symboly obce

Vonkajším prejavom samostatného postavenia obce Teplička nad Váhom sú jej symboly. K základným symbolom obce, ktorými
sa prezentuje mimo svojho územia, patria: erb, vlajka, pečať a znelka. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné
heraldické (náuka o erboch), vexikologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá
a zvyklosti.
2.5

História obce

Teplička nad Váhom leží v severnej časti bývalej Trenčianskej stolice. Prvou písomnou správou o osídlení tohto územia, ktorá
je súčasne i prvým písomným údajom o Tepličke nad Váhom, je listina Bela IV. z roku 1267.
Osud tohto územia v dnes známom archívnom materiáli nie je možné sledovať až do konca 13. storočia. Dá sa však
predpokladať, že na sever od Váhu existovali v tom čase viaceré sídliská, ktorých takmer výlučne slovenské obyvateľstvo sa
riadilo zvykovým právom. Najneskôr koncom 13. storočia začali do tejto oblasti prichádzať z Tešínska prví cudzí nemeckí
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kolonisti. Začiatkom 14. storočia bola celá Trenčianska stolica v rukách Matúša Čáka, ktorý prispel k trvalému usadeniu
sliezskych hostí v tejto oblasti.
Ďalšiu písomnú zmienku o Tepličke nachádzame v súpise pápežských desiatkov z roku 1332. V uvedených listinných
prameňoch, ako i v neskoršom období je dnešná Teplička nad Váhom uvádzaná v roku 1267 ako Toplucha, neskôr Toplisa, či
Teplicz, Teplicza, Teplicze, Tepla, Teplicz, Teplíc, Tepla, Teplicska, Vágtapolca (1907-1913) a Teplička. Oficiálny názov
Teplička nad Váhom používa obec od roku 1920.
Teplica bol v minulosti zaužívaný názov pre teplé pramene. Dávnejšiu existenciu termálnych prameňov v Tepličke
nad Váhom dokumentuje aj obecná pečať, v obraze ktorej je horná časť tela ženy, kúpajúcej sa v kadi.
Hoci sa už v prameňoch 17. storočia Teplička spomína ako oppidum, jej priame a oficiálne povýšenie na mesto, z podnetu
Jozefa Windischgrätza, je uvedené v listine Márie Terézie z roku 1757. Touto listinou dostala obec ako osobitnú výsadu aj právo
držať jarmoky.
Kým v dávnej minulosti sa obyvatelia Tepličky venovali najmä poľnohospodárstvu s príchodom Jozefa Windischgrätza sa
obec stáva v roku 1967 sídlom textilnej manufaktúry. Manufaktúra, v ktorej sa vyrábali predovšetkým ľanové, bavlnené, vlnené
textílie a spracovávali v nej aj kožu, patrila k najvýznamnejším v Uhorsku.
Žiaľ po mnohých zariadeniach a budovách dnes už niet ani stopy. Zostali len historické dokumenty svedčiace o rôznych
činnostiach a výrobách. Boh tu napríklad tri obilné mlyny, papiereň, liehovar, pivovar a ďalšie zariadenia.
Od konca 19. storočia sa v blízkej Žiline začal budovať textilný, chemický, drevársky a iný priemysel. Bol to zlom aj pre
rozvoj Tepličky.
Na začiatku 20. storočia založili v obci skláreň na výrobu laboratórneho skla. Okrem väčších podnikov a roľníctva mnohí
obyvatelia pracovali aj ako drobní remeselníci.
V období predvojnového Česko-slovenska sa rozvinul hospodársky a kultúmo-spoločenský život v obci. Vzniklo množstvo
spolkov hospodárskeho a spoločenského charakteru. Najstaršími hospodárskymi spolkami boh komposesorát Minčol a urbárske
spoločenstvo z rokov 1882-1883. Potravné družstvo vzniklo v obci v roku 1907 a neskôr po roku 1918 - úvemé družstvo, lesné
spoločenstvo Dubeň, spolok pre chov ošípaných, družina hospodárskeho roľníckeho združenia.
K rozvoju obce prispelo zavedenie elektriny v roku 1927, telefónu a telegrafu (1937), prvé rádio v obci bolo v roku
1931. Postupne boh vybudované aj verejné stavby: škola (1921), prestavba kostola sa uskutočnila v rokoch 1926-1928.
Zvýšenie životnej úrovne sa prejavovalo i v raste počtu obyvateľov i domov.
2.6

Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti poskytuje v obci výchovu a vzdelávanie deti:
Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom
Základná škola Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom
Na mimoškolské aktivity je zriadené:
Centrum voľného času Teplička nad Váhom
Stravovanie detí zabezpečuje :
Školská jedáleň Teplička nad Váhom
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na:
zabezpečenie efektívnosti prevádzky predškolskej výchovy v obci, rozšírila sa kapacita materskej školy po jej
rekonštrukcii a vybudovaní novej triedy v priestoroch pošty na 145 detí
zabezpečenie modernizácie vyučovacích priestorov
zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania v novej školskej jedálni
zabezpečenie aktivity pre deti a mládež v školských kluboch v základných školách
zabezpečenie atraktívnej ponuky aktivít na voľný čas pre deti a mládež v CVČ.

2.7

Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza samostatné zdravotné stredisko. Ambulancie lekárov sú umiestnené v dome služieb, kde je k dispozícii
ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, detského lekára, zubného lekára a lekáreň.
2.8

Sociálne zabezpečenie
Rozvoj sociálnych služieb obce je orientovaný prevažne na zriadenie domova pre seniorov, v ktorom je zabezpečená 24
hodinová opatrovateľská služba. V roku 2010 bol na to zrekonštruovaný a skolaudovaný Dom Za kaštieľom, ktorý dostal názov
Domov pokoja Žofie Bosniakovej. V roku 2019 tu bolo umiestnených 21 klientov. Bol v ňom zriadený aj denný stacionár,
v ktorom bol od roku 2018 zvýšený počet klientov na mesiac z pôvodných 10 na 15.
Sociálne služby v obci sú zabezpečené aj prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácom prostredí. V roku 2019 bola
opatrovateľská služba poskytnutá 1 občianke vo vyššom veku.
2.9

Kultúra
V obci sa každoročne organizujú rôzne kultúmo-spoločenské aktivity, cyklicky sa opakujúce: Fašiangový sprievod, Deň
matiek, Deň detí, Turnaj Tepličiek, Beh žien, Obecné slávnosti, stretnutia jubilantov, uvítanie detí do života, Mikuláš, Martinský
jarmok a iné. Sú zamerané pre široké spektrum účastníkov, pre všetky sociálne a vekové skupiny.
Dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci zabezpečuje miestna knižnica v priestoroch Obecného domu.
2.10 Hospodárstvo
Najvýznamnejšie poskytované služby v obci:
3 predajne potravín, cukráreň, 2 predajne stavebnín, 7 reštauračných a pohostinných zariadení, 2 penzióny, ubytovňa, 2 predajne
pohonných látok , 4 kaderníctva, kozmetika a pedikúra, 2 autoservisy, pošta, výkup železa a kovov.
Najvýznamnejší priemysel v obci:
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priemyselný koncern Kia Motors Slovakia, s.r.o.
DATATHERM s.r.o.
Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava
SMC - priemyselná automatizácia, s.r.o.
2.11

Organizačná štruktúra obce v roku 2019

Starosta obce:
Zástupca starostu obce :
Prednosta obce:
Hlavný kontrolór obce:

Ing. Viliam Mrázik
Ing. Anna Hudeková
Ing. Beáta Kasajová
Ing. Eva Milová, Ing. Silvia Ďungelová

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Anton Zvarík, Štefan Smrekovský, Mgr. Magdaléna Šeligová, Pavol Holeša, Ing. Anna Hudeková,
Pavol Verčík, Ľuboš Mrázik, Ing. Štefan Moravčík, Miroslav Šupolík
Obecný úrad:
Sekretariát - Jana Lazarová
Miestne dane a poplatky - Eva Hudecová, Daša Slotová
Komunálny odpad - Veronika Šušková
Stavebný úrad - Ing. Hamóciová, Radka Mintálová, Ing. Ľubica Hudcovská
Pokladňa, sociálne služby, cintorín - Elena Poljaková
Učtáreň - Anna Mravcová, Darina Skupeňová
Knižnica— Ing. Viera Maj erčíková
Konsolidovaný celok tvoria štyri účtovné jednotky:
Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, štatutár Ing. Viliam Mrázik - materská
účtovná jednotka, ktorá vznikla 11.12.1990
Základná škola s materskou školou, Školská 490, 013 01 Teplička nad Váhom, štatutár Mgr. Eva Jelšíková - 1. dcérska účtovná
jednotka, ktorá vznikla 1.7.2002
Centrum voľného času, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom, štatutár Mgr. Anna Bolčeková - 2. dcérska účtovná
jednotka, ktorá vznikla 1.9.2008
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom, štatutár Barbora Sládková - 3. dcérska účtovná jednotka, ktorá
vznikla 1.1.2018
Metódy a postupy konsolidácie:
Na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bola použitá metóda úplnej konsolidácie.
Použila sa pri konsolidácii dcérskych účtovných jednotiek - 1, j. troch rozpočtových organizáciách, v ktorých má konsolidujúca
účtovná jednotka - obec - rozhodujúci vplyv.
Pri tejto metóde sa prebral majetok, pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy dcérskych účtovných jednotiek do KÚZ v plnej
výške 100%.
V konsolidovanom celku nie je žiadna iná účtovná jednotka.
Názvy a sídla účtovných jednotiek, v ktorých má konsolidujúca ÚJ podiely, ktoré nespĺňajú podmienky na zahrnutie do
konsolidovaného celku:
Žilina Invest, s.r.o., Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina 13%
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina, Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina 0,38%
V týchto účtových jednotkách má obec menej ako 20% hlasovacích práv a z tohto dôvodu nevstupujú do konsolidácie.

3.

Rozpočet obce na rok 2019 a jeho plnenie

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je
zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Zahŕňa finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
podiely na daniach v správe štátu
dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou.
Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce
k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol schválený 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 prebytkový. Bežný rozpočet
bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
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Rozpočet bol chválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.10.2018 uznesením č. 63/2018/ A,B
Zmeny rozpočtu:
prvá zmena schválená dňa 27.02.2019 uznesením č. 15/2019/ 1., 2.
druhá zmena schválená dňa 20.06.2019 uznesením č. 41/2019/1.1., 1.2., 1.3. a 2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2.
tretia zmena schválená dňa 18.09.2019 uznesením č. 56/2019/ 1., 2.1. a 2.2.
štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 80/2019/ 1.1., 1.2. a 2., 3., 4.1. a 4.2., 5.1. a 5.2. ,6.1., 6.2. a 6.3.

Rozpočet obce k 31.12.2019 v EUR
Rozpočet

Rozpočet

po zmenách
Príjmy celkom

3 280 059,00

4 344 278,39

3 127 099,00

3 570 616,99

Kapitálové príjmy

0,00

26 749,12

Finančné príjmy

0,00

528 261,12

Príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ

21 600,00

26 468,80

Príjmy RO s právnou subjektivitou ŠJ

130 000,00

144 000,00

1 460,00

3 300,12

3 280 059 ,00

4 341 753,39

1 728 976,00

1 915 039,79

Kapitálové výdavky

340 000,00

1012 542,28

Finančné výdavky

195 140,00

195 140,00

Výdavky RO s právnou subjektivitou ZŠ

727 023,00

847 509,80

Výdavky RO s právnou subjektivitou ŠJ

224 500,00

304 544,40

64 420,00

66 977,12

z toho :
Bežné príjmy

Príjmy RO s právnou subjektivitou CVC
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky

Výdavky RO s právnou subjektivitou CVČ
Rozpočet obce

2 525,00

-

3.1 Plnenie príjmov za rok 2019
3.1.1 Bežné príjmy_______
Príjmy celkom

(v€)

Schválený rozpočet

3 127 099,00

Upravený rozpočet

3 570 616,99

Skutočnosť k 31.12.2019

3 597 812,72

% plnenia k upravenému rozpočtu

100,76

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácii
H l. k a te g .

U pravený
T ext

Príjmy celkom Obec
100

Daňové príjmy

rozp očet 2019

S k u to č n o sť
2019

(v € )

(v € )

O

0

3 570 616,99

3 597 812,72

1 00,76

2 461 782,58

2 464 157,13

00,10

6

200

Nedaňové príjmy

312438,14

337 559,32

08,04

310

Granty a transfery

796 396,27

796 096,27

99,96

Príjmy celkom RO ZŠ s MŠ

26 468,80

27 406,28

103,54

22 008,80

22 361,45

01,56

4 460,00

3 585,52

80,39

0

1 469,31

0

Príjmy celkom RO ŠJ

144 000,00

142 212,29

92,16

Nedaňové príjmy /bez potravín/

144 000,00

142212,29

92,16

Príjmy celkom RO CVČ

3 300,12

3 321,37

00,64

Nedaňové príjmy

3 300,12

3 321,37

00,64

200

Nedaňové príjmy

300

Tuzemské bežné granty

450

Prostriedky z predchádzajúcich rokov

200

200

3.1.2

Kapitálové príjmy
Príjmy celkom

( v €)

Schválený rozpočet

0,00

Upravený rozpočet

26 749,12

skutočnosť k 31.12.2019

26 749,12

% plnenia k upravenému rozpočtu

Kategória

320

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií
Upravený
Skutočnosť
Text
rozpočet 2019
2019
(v € )
(v €)
Príjmy celkom obec
26 749,12
26 749,12
Kapitálové granty a transfery
Príjmy celkom RO

3.1.3

100,00

%
100,00

26 749,12

26 749,12

100,00

0,00

0,00

0,00

Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

( v €)

Schválený rozpočet

0,00

Upravený rozpočet

573 143,36

Skutočnosť k 31.12.2019

539 234,61

% plnenia k upravenému rozpočtu

Hlavná
Kategória

94,08

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce a rozpočtových organizácií
Upravený
Skutočnosť
Text
rozpočet 2019
2019
(v € )
(v €)
Príjmy celkom obec a RO
573 143,36
539 234,61

450

Prevod prostriedkov min. roka obec

450
450

%
94,08

573 143,36

528 261,12

92,17

Prevod prostriedkov min. roka RO ŠJ

0,00

9 504,18

0,00

Prevod prostriedkov min. roka RO ZŠ

0,00

1 469,31

0,00
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3.2 Plnenie výdavkov za rok 2019
3.2.1 Bežné výdavky_______________
Výdavky celkom

( v €)

Schválený rozpočet

3 280 059,00

Upravený rozpočet

4 341 753,39

Skutočnosť k 31.12.2019

4 181 140,43

% plnenia k upravenému rozpočtu

Kategória

96,30

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií
Upravený
Skutočnosť
Text
rozpočet
2019
2019 (v €)
(v € )
Bežné výdavky celkom za obec
1 915 039,79
1 758 309,51

%
91,82

610

Mzdy, platy, služobné príjmy ...

591 734,91

563 398,33

95,21

620

Poist. a príspevok do poisťovní

214 799,30

214 410,19

99,82

630

Tovary a služby

943 518,58

818 040,95

86,70

640

Bežné transfery

137 087,00

136 391,14

99,49

650

Splácanie úrokov a popi. z úverov

27 900,00

26 068,90

93,44

744 391,92

753 786,94

101,26

610

Mzdy, platy, služobné príjmy ...

529 610,00

534 542,50

00,93

620

Poist. a príspevok do poisťovní

191 876,00

196 588,83

02,46

630

Tovary a služby

115 189,80

107 274,93

93,13

640

Bežné transfery

10 834,00

11 252,57

03,86

Bežné výdavky celkom RO ZŠ s MŠ

Bežné výdavky celkom RO ŠJ

304 544,40

286 707,43

94.14

610

Mzdy, platy, služobné príjmy ...

99 111,00

96 789,07

97,66

620

Poist. a príspevok do poisťovní

37 119,00

35 605,65

95,92

630

Tovary a služby /bez potravín/

167 724,40

153 750,34

91,67

640

Bežné transfery

590,00

562,37

95,32

Bežné výdavky celkom RO CVČ

66 977,12

66 998,37

100,03

610

Mzdy, platy, služobné príjmy ...

19 864,12

19 399,12

97,66

620

Poist. a príspevok do poisťovní

11 400,00

10 447,62

91,65

630

Tovary a služby

35 613,00

37 081,63

04,12

640

Bežné transfery

100,00

70,00

70,00

3.2.2 Kapitálové výdavky
Výdavky celkom

(v€)

Schválený rozpočet

340 000,00

Upravený rozpočet

1 012 542,28

Skutočnosť k 31.12.2019

1 021 364,12

% plnenia k upravenému rozpočtu

100,87
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Text

Kategória

Kapitálové výdavky celkom obec
Obstarávanie kapitálových aktív

710

Upravený
rozpočet
2019(v €)
1 012 542,28

Skutočnosť
2019
(v € )
1 021 364,12

1 012 542,28

1 021 364,12

3.2.3 Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

O/0
100,87
100,87

( v €)

Schválený rozpočet

195 140,00

Upravený rozpočet

195 140,00

Skutočnosť k 31.12.2019

198 102,17

% plnenia k upravenému rozpočtu

101,52

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce
Upravený
Skutočnosť
Text
rozpočet 2019 (v €)
2019 (v €)

Kategória

Výdavkové finančné operácie
810

Finančné záb ezpeky

820

V ý d a v k o v é finančné operácie za ob ec
celk om splácanie istín

O

4

195 140,00

198 102,17

101,52

0 ,0 0

7 8 0 ,0 0

0 ,0 0

195 140,00

197 3 2 2 ,1 7

: 0 1 ,1 2

3.3 Plán rozpočtu na roky 2020 - 2022
3.3.1

Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO

Plán na rok 2020
3 624 596,00

Plán na rok 2021
3 710 980,00

Plán na rok 2022
3 729 980,00

3 473 306,00

3 557 580,00

3 576 480,00

151 290,00

153 400,00

153 500,00

Plán na rok 2020
3 624 596,00

Plán na rok 2021
3 710 980,00

Plán na rok 2022
3 729 980,00

1 832 762,00
449 347 ,00
198 240,00
1 144 247,00

1 722 915,00
643 120,00
198 140,00
1 146 805,00

1 738 115,00
646 920,00
198 140,00
1 146 805,00

3.3.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO

4. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO ZŠ s MŠ
Príjmy RO ŠJ
Príjmy RO CVČ

Upravený rozpočet 2019 (v €)
4 344 278,39

Skutočnosť 2019 (v €)
4 315 262,90

3 570 616,99
26 749,12
528 261,12
26 468,80
144 000,00
3 300,12

3 597 812,72
26 749,12
528 734,61
25 936,97
132 708,11
3 321 ,3 7
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO ZŠ s MŠ
Výdavky RO SJ
Výdavky RO CVČ
Rozpočet obce za rok 2019

4 341 753,39

4 180 360,43

1 915 039,79
1 012 542,28
195 140,00
847 509,80
304 544,40
66 977,12
2 525,00

1 758 309,51
1 021 364,12
197 322,17
849 658,83
286 707,43
66 998,37

134 902,47

Schodok rozpočtu v sume 196 509,97 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 z.n.p. upravený o nevyčerpané
finančné prostriedky podľa osobitných predpisov vo výške 29 182,92 € bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z rezervného
fondu v sume 225 692,89 EUR.
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 upravuje hospodárenie obce o:
nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 13 132,80 EUR
nevyčerpané prostriedky 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 16 050,12 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 225 692,89 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového
rozpočtu
Zostatok finančných operácií v sume 105 719,55 EUR (331 412,44 € - 225 692,89 €) bol navrhnutý na tvorbu rezervného
fondu
Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo dňa 28.04.2020 schválilo tvorbu rezervného fondu za rok 2019 Iv sume
105 719,55 EUR.

5. Bilancia aktív a pasív v €
5.1 A K T Í V A - materská účtovná jednotka
N ázov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2018
16 967 915,53
16 242 255,43
32 963,20
15 629 196,82
580 095,41
717 479,01
644 ,46
7 283,67
12 252,05
697 298,83
8 181,09

KZ k 31.12.2019
17 366 470,12
17 026 413,06
33 795,10
16 412 522,55
580 095,41
329 497,99
1 400,85
0,00
14 057,26
314 039,88
10 559,07

Predpoklad r. 2020 Predpoklad r. 2021
18 041 881,21
18 059 881,21
17 921 681,21
17 921 681,21
41 585,80
41 585,80
17 300 000,00
17 300 000,00
580 095,41
580 095,41
115 800,00
133 800,00
700,00
700,00
100,00
100,00
15 000,00
33 000,00
100 000.00
100 000.00
4 400,00
4 400,00

5.2 P A S í V A - materská účtovná jednotka
Vlastné imanie a záväzky

16 967 915,53

17 366 470,12

18 041 881,21

18 059 881,21

Vlastné imanie z toho:

9 043 989,77

9 467 440,92

9 593 160,92

9 703 880,92

Výsledok hospodárenia

9 043 989,77

9 467 440,92

9 593 160,92

9 703 880,92

Záväzky z toho:

3 191 042,39

3 080 508,73

3 888 036,96

3 476 000,29

1 740,00

15 880,00

1 800,00

1 800,00

0,00

8 160,00

2 000,00

2 000,00

2 206 922,67

2 019 035,28

2 000 000,00

1 800 000,00

94 439,72

252 933,45

403 176,96

372 200,29

887 940,00

784 500,00

1 481 060,00

1 300 000,00

4 732 883,37

4 818 520,47

4 560 683,33

4 880 000,00

Rezervy
Zúčtovanie subj.VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
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5.3 A K T í V A - konsolidovaný celok
KZ k 31.12.2018
17 047 134,59
16 242 255,43
32 963,20
15 629 196,82
580 095,41
793 390,08
1 789,90
0,00
12 439,31
779 160,87
11 489,08

KZ k 31.12.2019
17 447 855,33
17 026 413,06
33 795,10
16 412 522,55
580 095,41
407 886,22
2 103,03
0,00
14 058,22
391 724,97
13 556,05

5.4 P A S Í V A - konsolidovaný celok
Vlastné imanie a záväzky
17 047 134,59

17 447 855,33

18 057 067,17

18 061 881,21

Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie

Predpoklad r. 2020 Predpoklad r: 2021
18 057 067,17
18 061 881,21
17 921 681,21
17 921 681,21
14 585,80
14 585,80
17 327 000,00
17 327 000,00
580 095,41
580 095,41
130 985,96
135 800,00
2 900,00
700,00
100,00
100,00
20 000,00
35 000,00
107 985,96
100 000,00
4 400,00
4 400,00

Vlastné imanie z toho:

9 033 147,62

9 461 066,88

9 609 066,88

9 781 066,88

Výsledok hospodárenia

9 033 147,62

9 461 066,88

9 609 066,88

9 781 066,88

Záväzky z toho:

3 279 160,87

3 166 297,03

3 872 316,96

1 740,00

15 880,00

1 800,00

1 800,00

0,00

8 160,00

2 000,00

2 000,00

2 210 198,93

2 021 082,30

2 000 000,00

1 800 000,00

Krátkodobé záväzky

179 281,94

336 673,77

387 456,96

287 014,33

Bankové úvery

887 940,00

784 500,96

1 481 060,00

1 300 000,00

4 734 826,10

4 820 491,42

4 575 683,33

4 890 000,00

Rezervy
Zúčtovanie subj.VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

3 390 814,33

6. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
6.1

Pohľadávky za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Rok 2018

Rok 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

4 620,66

8 445,15

Pohľadávky po lehote splatnosti

13 396,22

9 888,36

Spolu

18 016,88

18 333,51

Opravné položky k pohľadávkam z nedaňových príjmov za konsolidovaný celok sú zaúčtované v na účte 391-28 vo výške
2 548,07 € a opravné položky z daňových príjmov sú zaúčtované na účte 391-29 vo výške 1 728,18 €

6.2

Záväzky za materskú účtovnú jednotku
Záväzky podľa doby splatnosti
Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti
Spolu

Rok 2018

Rok 2019

94 439,72

252 933,45

0,00

0,00

2 206 922,67

2 019 035,28

0,00

0,00

2 301 362,39

2 271 968,73
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6.3 Pohľadávky za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Rok 2018

Rok 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

4 799,92

8 446,11

Pohľadávky po lehote splatnosti

13 404,22

9 888,36

Spolu

18 204,14

18 334,47

Opravné položky k pohľadávkam z nedaňových príjmov za konsolidovaný celok sú zaúčtované v na účte 391-28 vo výške
2 548,07 € a opravné položky z daňových príjmov sú zaúčtované na účte 391-29 vo výške 1 728,18 €

6.4 Záväzky za konsolidovaný celok
Záväzky podľa doby splatnosti

Rok 2018

Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti
Spolu

Rok 2019

179 281,94

336 673,77

0,00

0,00

2 210 198,93

2 021 082,30

0,00

0,00

2 389 480,87

2 357 756,07

7. Hospodársky výsledok
7.1

Hospodársky výsledok - materská účtovná jednotka

Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12. 2018

k 31.12.2019

rok 2020

rok 2021

NÁKLADY
315 694,67

218 990,87

300 000,00

447 352,69
668 295,79
6 712,42
10 933,44
419 154,05
39 804,22
716 864,06
8,71
2 624 820,05
632 409,33

543 122,24
837 230,23
10 625,60
449 407,93
37 093,90
790 395,54
6,24
2 958 476,41
423 451,15

400 000,00
550 000,00
10 000,00
20 000,00
420 000,00
35 000,00
450 000,00
800,00
2 185 800,00
125 720,00

400 100,00
550
10 000,00
20 000,00
420 000,00
55 000,00
450 000,00
100,00
2 205 800,00
110 720,00

VÝNOSY
Tržby - výkony
Aktivácia
Dane a poplatky
Ostatné výnosy
Zúčt. rezerv
Finančné výnosy
Transfery
Celkom

126 970,83
0,00
2 336 692,76
173 226,67
2 091,18
46.16
618 201,78
3 257 229,38

132 772,81
0,00
2 480 913,20
184 875,26
4 664,92
36,33
578 665,04
3 381 927,56

105 000,00
10 000,00
1 800 000,00
100 000,00
1 220,00
300,00
295 000,00
2 311 520,00

105 000,00
10 000,00
1 800 000,00
100 000,00
1 220,00
300,00
300 000,00
2 316 520,00

71 6 1 3 ,8 6

O
O
O
o

300

O
O
o
o

Materiál, energie
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady
Odpisy, rezervy
Finančné náklady
Transfery
Daň z príjmov
Celkom
VH po zdanení
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7.2 Hospodársky výsledok - konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12. 2018

k 31.12.2019

rok 2020

rok 2021

NÁKLADY
Materiál, energie
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady
Odpisy, rezervy
Finančné náklady
Transfery
Daň z príjmov
Celkom
VH po zdanení

517 480,48

425 193,62

460 000,00

450 000,00

498 915,60
1 470 515,26
7 418,99
10 996,44
419 154,05
43 186,76
85 697,89
8,71
3 053 374,18
625 211,89

588 932,73
1 787 000,06
11 235,12
71 690,46
449 407,93
40 561,35
106 736,00
6,24
3 480 763,51
427 920,22

600 000,00
1 800 000,00
10 000,00
50 000,00
560 000,00
45 000,00
120 000,00
800,00
3 645 800,00
148 000,00

600 000,00
1 800 000,00
10 000,00
40 000,00
565 000,00
45 000,00
110 000,00
í 00,00
3 620 800,00
172 000,00

VÝNOSY
Tržby - výkony
Aktivácia
Dane a poplatky
Ostatné výnosy
Zúčt. rezerv
Finančné výnosy
Transfery
Celkom

282 573,99
0,00
2 336 692,76
175 523,86
2 091,18
46,16
881 658,12
3 678 586,07

295 746,88
0,00
2 480 913,20
189 587,26
4 664,92
36,33
937 735,14
3 908 683,73

220 000,00
30 000,00
2 125 000,00
170 000,00
1 800,00
1 000,00
950 000,00
3 497 800,00

225 000,00
30 000,00
2 400 000,00
175 000,00
1 800,00
1 000,00
960 000,00
3 792 800,00

8. Ostatné dôležité informácie
8.1

Prijaté granty a transfery

V roku 2019 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery :
P.č.

Poskytovateľ

Suma v EUR

Účel

1. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR

7 600,92

Spoločný stavebný úrad

2. Ministerstvo vnútra SR

1 496,01

Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva

3. Okresný úrad pre ŽP

394,21

Životné prostredie

4. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR

182,17

Cestná doprava a pozemné komunikácie

5. Okresný školský úrad
6. Okresný školský úrad

462 950,00
6 509,00

Vzdelávacie poukazy

7. Okresný školský úrad
8. Okresný školský úrad

8 276,00

Predškoláci

9. Okresný školský úrad

5 914,00

Asistent učiteľa

10. Okresný školský úrad

3 150,00

Lyžiarsky výcvik

11. Okresný školský úrad

2 400,00

12. ÚPSVaR Žilina

31 844,40

13. ŽSK Žilina

2 420,33

Škola v prírode
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom
Z rozpočtu ŽSK Kultúrne dedičstvo

14. ÚPSVaR Žilina

7 672,33

Aktivačné práce podľa dohody 18/25/50J/27

957,00

Základné školstvo

Učebnice
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15. ÚPSVaR Žilina

13 158,24

Aktivačné práce podľa dohody 19/25/50J/19

16. Obv.úrad Žilina

2 625,44

Voľby do EP 2019

17. Obv.úrad Žilina

3 479,34

Voľby prezidenta I. a II. kolo 2019

18. MPSVaR

180 480,00

Pre zariadenie sociálnych služieb

Spolu

741 509,39

Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR

1.

Obec Mojš

2. Obec Kotrčiná Lúčka

1.

3 258,00

Transfer pre spoločný stavebný úrad

1 551,00

Transfer pre spoločný stavebný úrad
Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu
obce

Spolu

4 809,00

Dobrovoľná požiarna ochrana

3 000,00

Materiálne vybavenie DHZO

3 300,00
15 000,00

Dar na kultúrne podujatia
Projekt Lepšie podmienky pre športovú mládež a
dospelých

27 977,88

Projekt Športovo - rekreačná zóna Rybník

2. Podnikatelia obce
3. Nadácia KIA Motors Slovakia
4. Nadácia KIA Motors Slovakia
5. SMC Priemyselná automatizácia

Dar sociálnemu zariadeniu DPŽB

500,00

6. Nadácia KIA Motors Slovakia

2 460,00

Dar pre ZŠ - vzdelávací softvér

7. Nadácia SPOLOČNE PRE REGIÓN

1 125,52

2% dní

Spolu

53 363,40

Transfery od subjektov mimo verejnej správy

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
V roku 2019 obec získala kapitálové granty
P.č.

Poskytovateľ

Suma v EUR

Účel

L Nadácia Pontis KIA MOTORS Slovakia

16 749,12

Projekt Športovo - rekreačná zóna Rybník

2. Enviromentálny fond

10 000,00

Na nákup elektromobilu

8.2 Poskytnuté dotácie

Obec v roku 2019 poskytla dotácie právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom, o.z.

Suma poskytnutých

Suma použitých

prostriedkov

prostriedkov

Rozdiel vrátený do
rozpočtu obce

45 000,00

45 000,00

0,00

Cyklistický klub T.N.V. Racing team

3 000,00

3 000,00

0,00

TJ Straník

4 000,00

4 000,00

0,00

Gymnastický klub

1 500,00

1 500,00

0,00

Turistický štvorček, o.z.

1 500,00

1 500,00

0,00

Rovnosť Teplička nad Váhom, o.z.

2 200,00

2 200,00

0,00

Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom

10 000,00

10 000,00

0,00

SPOLU

67 200,00

67 200,00

0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN číslo 3/2013 o dotáciách.
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8.3 Významné investičné akcie v roku 2019
a) Výdavky verejnej správy - činnosť obecného úradu
- územný plán obce v hodnote 7 392,00 EUR
- pozemky v hodnote 325 496,17 EUR
- softvér v hodnote 2 429,70 EUR
- rodinný dom Nemčeková v hodnote 29 612,00 EUR
- elektromobil v hodnote 37 800,00 EUR
- nákladné vozidlo v hodnote 5 200,00 EUR
- rozšírenie vodovodu v hodnote 13 315,66 EUR
- prístavba a prestavba obecného úradu hodnote 269 939,57 EUR
b) Bezpečnosť
- verejné osvetlenie v hodnote 25 249,30 EUR
c) Prevádzka a údržba budov
- regulácia vykurovania v domove pre seniorov v hodnote 6 578,40 EUR
- varný kotol pre školskú jedáleň v hodnote 4 192,69 EUR
d) Odpadové hospodárstvo
- rozšírenie kanalizácie v hodnote 21 188,71 EUR
- polopodzemné kontajnery v hodnote 58 119,41 EUR
e) Komunikácie
- výstavba a projekt chodníkov a cyklotrasy v hodnote 83 449,61 EUR
- snehová radlica v hodnote 2 452,80 EUR
- pozemky na výstavbu komunikácii v hodnote 56 869,00 EUR
f) Rekreačná a športová činnosť
- zavlažovacie systémy na dvoch ihriskách v hodnote 36 331,31 EUR
- rekonštrukcia garáži v športovom areáli v hodnote 12 264,90 EUR
- regulácia vykurovania v športklube v hodnote 8 186,40 EUR
g) Kultúra
- drôtový rozhlas v hodnote 14 323,49 EUR
8.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :
- rekonštrukciou budovy zvýšiť kapacitu materskej školy
- výstavba budovy určenej na nájom pošty
- vybudovanie miestnych komunikácii
- vybudovanie inžinierskych sieti
- vybudovanie kompostáme
- vybudovanie Ľadovej plochy

8.5

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec zaznamenala mimoriadnu udalosť po skončení účtovného obdobia.
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. V čase zverejnenia tejto výročnej správy obec zaznamenalo 10 percentný
pokles príjmov z podielov na daniach v správe štátu . Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce účinky a
dopady.
Vedenie obce bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie
akýchkoľvek negatívnych účinkov na obec, na jej občanov a na jej zamestnancov.

Vypracoval: Anna Mravcová

V Tepličke nad Váhom dňa 28.07.2020

Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/3,01314 Kamenná Poruba, licencia UDVA č.1114

SPR Á V A NEZÁ V ISLÉH O A U D ÍT O R A
z auditu účtovnej závierky

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV
A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

k 31.12.2019

pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo

OBCE

TEPLIČKA

A P R Í L 2020

NAD V Á H O M

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce
TEPLIČKA

NAD

VÁHOM

Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnila som audit účtovnej závierky obce Teplička nad Váhom (ďalej aj „obec“), ktorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Teplička nad Váhom k 31. decembru 2019 a výsledku jej 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
Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. Od obce Teplička nad Váhom som nezávislá 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 môj audit účtovnej závierky a splnila
som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské
dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti obce
Teplička nad Váhom 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.
Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či 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 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 účtovnej závierky.
Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností obce Teplička nad Váhom podľa
požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových
pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého
auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
• Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce
na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie
základu pre môj 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.
• Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol obce Teplička nad Váhom.
• Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym
orgánom.
• Robím záver 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 obce Teplička nad Váhom nepretržite pokračovať
v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť
v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú
tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú
z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.
• Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií
v nej uvedených, ako aj to, či 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 vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje
na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som
získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala
k dispozícii.

Keď získam výročnú správu, posúdim, či výročná správa obce Teplička nad Váhom obsahuje
informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas
auditu účtovnej závierky, vyjadrím názor, či:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou
za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe mojich
poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností obce Teplička nad Váhom podľa požiadaviek
zákona o rozpočtových pravidlách
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že
obec Teplička nad Váhom konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Kamenná Poruba, 14. apríla 2020

Ing. Mária Kasmanová
Licencia UDVA č.l 114
Hlavná 6/3
013 14 Kamenná Poruba

Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/3, 01314 Kamenná Poruba, licencia UDVA č.1114

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV
A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA
VRÁTANE ÚDAJOV INDIVIDUÁLNEJ
VÝROČNEJ SPRÁVY
k 31.12.2019

pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo

OBCE

TEPLIČKA

AUGUST

2020

NAD

VÁHOM

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej
účtovnej jednotky obce

TEPLIČKA

NAD

VÁHOM

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Názor
Uskutočnila som audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka obec Teplička nad Váhom, a 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 môjho 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
Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky. Od konsolidovaného celku som nezávislá 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 môj audit účtovnej závierky a splnila som
aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy,
ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku
Štatutárny orgán konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Teplička nad Váhom, je zodpovedný za
zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz 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 konsolidovanej účtovnej závierky
Mojou 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
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:
•

•

•
•

•

•

Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti konsolidovanej účtovnej závierky,
či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na
poskytnutie základu pre môj 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.
Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol konsolidovaného celku.
Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robím záver 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 dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť
v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto
informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských
dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.
Hodnotím 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.
Získavam dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o finančných údajoch účtovných jednotiek
alebo ich obchodných aktivitách v rámci konsolidovaného celku pre účely vyjadrenia názoru
na konsolidovanú účtovnú závierku. Zodpovedám za vedenie, kontrolu a realizáciu auditu
konsolidovaného celku. Ostávam výhradne zodpovedný za môj názor audítora.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov
individuálnej výročnej správy
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe vrátane
údajov individuálnej výročnej správy, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj
vyššie uvedený názor na konsolidovanú účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie v
konsolidovanej výročnej správe.
V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky a individuálnej účtovnej závierky je mojou
zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými v konsolidovanej výročnej správe
vrátane údajov individuálnej výročnej správy, a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom
nesúlade s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou a s auditovanou individuálnou účtovnou
závierkou, alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu konsolidovanej účtovnej
závierky a individuálnej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky verejnej správy vrátane údajov
individuálnej výročnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná
jednotka obec Teplička nad Váhom, obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky a individuálnej účtovnej
závierky, podľa môjho názoru:
- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej správy
zostavenej za rok 2019 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou a s individuálnou
účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve vrátane údajov
individuálnej výročnej správy, ktoré sa v nej uviedli v súlade so zákonom o účtovníctve
Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala
počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky a individuálnej účtovnej závierky , som povinná
uviesť, či som zistila významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov
individuálnej výročnej správy, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora.
V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.
Správa z overenia dodržiavania povinností obce Teplička nad Váhom podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že obec Teplička
nad Váhom konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Kamenná Poruba, 17.augusta 2020
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