Por.č.mat.:11/2015/HK

STANOVISKO K ZU_2015

Hlavný kontrolór Obce Dubová

STANOVI SKO
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE
ZA ROK 2015

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Dubová za rok 2015 pred jeho schválením
v obecnom zastupiteľstve vyplýva z ustanovení §18f ods.1, písm. c), zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov záverečný účet obce vyjadruje výsledky rozpočtového hospodárenia, vrátane
výsledkov hospodárenia peňažných fondov.
Stanovisko k záverečnému účtu je osobitnou formou kontroly zameranej na skúmanie
ekonomických a finančných javov, procesov a činností súvisiace s dodržiavaním základných
právnych noriem podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona
č.583/2005 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
A. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
1. Náležitosti návrhu záverečného účtu obce za rok 2014 a jeho súhrnná charakteristika
Predložený návrh záverečného účtu v súlade s §16 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení obsahuje požadované údaje:
- údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
- operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- údaje o plnení programového účtu – obec upustila od zostavovania programového rozpočtu
- bilanciu aktív a pasív ( stav majetku, pohľadávok a záväzkov),
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce – obec Dubová nemá právnické organizácie zriadené obcou,
- prehľad o poskytnutých dotáciách
- tvorba o použitie prostriedkov peňažných fondov – prebytok hospodárenia z r. 2015
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2015
boli:
- rozpočet obce Dubová na rok 2015 a jeho 7 úprav,
- účtovné finančné výkazy – FIN 1-12 o príjmoch a výdajoch
- návrh Záverečného účtu za rok 2015,
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2015,
- súvaha k 31.12.2015.
Rozpočet Obce na rok 2015 bol schválený uznesením OZ č. 5/2015, zo dňa 26.2.2015.Finančné
hospodárenie obce v roku 2015 sa riadilo aj 7 zmenami rozpočtu (§ 14 zákona č. 583/2004 Z.z.),
ktoré boli schválené uzneseniami obecného zastupiteľstva, tak ako je uvádzané časti 1 záverečného
účtu k 31.12.2015 (ďalej len „ZU“).

2. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2015
Celkové príjmy obce sú 498 589,06 €, vrátane mimo rozpočtovaných (18 800,71 €) sú 517 389,69
€. Pre rok 2015 boli celkové príjmy plánované vo výške 453 592,- €. Skutočné príjmy boli
v objeme 498 589,06 čo predstavuje 104,40 % plnenie rozpočtu. Pôvodný rozpočet bol
rozpočtovaný s predpokladaných prebytkom 11 640,- €. Poslednou zmenou sa predpokladal
prebytok hospodárenia v objeme 14 090,80,- €. Prebytok celkového hospodárenia na konci roka bol
83 55,09 € (vrátane mimorozpočtových), čo je oproti plánu nárast o 71 910,- €, z čoho vyplýva, že
obec ušetrila, resp. nevyčerpala v plnej výške plánované financie. Celkový nárast príjmov v roku
2015 bol o 44 997,06 € vyšší ako sa na začiatku roka plánoval. Nárast celkových príjmoch bol
spôsobený nepatrným zvýšením príjmov v bežnom rozpočte (príjem z verejného osvetlenia, príjem
z protipovodňových opatrení, z príjmu za vzdelávacie poukazy). Mierny pokles celkových príjmoch
bol spôsobený príjmom v kapitálových príjmoch kedy neboli naplnené plánované hodnoty.
Celkové rozpočtované výdavky obce boli vo výške 415 038,09 €, vrátane nerozpočtovaných
boli v čiastke 432 507,03 €, pričom mimo rozpočtová čiastka bola v sume 17 468,06 €.
V porovnaní so skutočnosťou r. 2014 zaznamenali pokles o -8 843,34 €. Celkový plnenie výdavkov
rozpočtu bolo naplnené na 103,96 %.
Celkový rozpočet je prebytkový o čiastku 83 550,09 €.
Tab.č.1
Rozpočet celkom(B+K+FO)

Plán 2014

Skutočnosť
k 31.12.2014

Plán 2015

Úprava
2015

Skutočnosť
k 31.12.2015

(+)/(-) k
plánu 2015

príjmy
výdavky
VÝSLEDOK celkového
rozpočtového hospodárenia

367 546,00
367 000,00

448 745,21
423 882,31

453 592,00
441 952,00

473 528,80
459 438,00

498 589,06
415 038,97

44 997,06
-26 913,03

546,00

24 862,90

11 640,00

14 090,80

83 550,09

71 910,09

% pomer k
plánu r.
2015

104,40
103,96

Bežný rozpočet – je zostavený ako prebytkový o čiastku 57 380,82 €, čo znamená, že obec mala
ešte priestor pre navýšenie bežných výdavkov napr. pre opravy a údržby, ktoré by potrebovala
vykonať, resp. iné výdavky, ktoré by boli v súlade so zámermi obce. Na druhej strane možno
konštatovať, že obec naplnila plánované daňové príjmy, ale v položkách nedaňových príjmov
nepočítala s nižšími príjmami ako na začiatku roka plánovala.
Príjmová časť bežného rozpočtu bola naplnená na 100,96 % vo výške 430 472,28,- € oproti plánu
vo výške 393 592 €, čo predstavuje nárast príjmov oproti plánu o 36 880 €. Úspora bežného
rozpočtu obce oproti plánu vo výdavkoch predstavuje 13 559,54 €.
Tab.č.2
% pomer k
plánu r.
2015

Bežný Rozpočet

Plán 2014

Skutočnosť
k 31.12.2014

Plán 2015

Úprava
2015

Skutočnosť
k 31.12.2015

príjmy

354 401,00

384 789,79

393 592,00

397 384,00

430 472,28

36 880,28

100,96

výdavky

353 855,00

380 532,65

386 651,00

395 397,00

373 091,46

-13 559,54

102,26

546,00

4 257,14

6 941,00

1 987,00

57 380,82

50 439,82

Bežný rozpočet (výsledok
hospod. – prebytok/schodok)

(+)/(-) k
plánu 2015

Najväčšiu položku predstavuje výnosy z daní a podielové dane v o výške 228 851,38, čo oproti
koncu roka 2014 kedy boli v čiastke € 196 970,- € boli vyššie o 31 881,38 €.
Vlastné príjmy rozpočtu (daňové a nedaňové) v roku 2015 predstavovali čiastku 380 366,02 €
a v porovnaní s rokom 2014 (boli v čiastke 336 068,- €) boli o 44 298,- € vyššie. Z toho:
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Daňové príjmy – dosiahli sumu 267 919,45 € a v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie
o 30 771,- €, z nich opäť najvyššia položka aj značný nárast bol z príjmov z podielov na dani FO.
Nedaňové príjmy – tvoria najmä príjmy z vlastníctva a z poplatkov a predaja služieb v celkovej
sume 112 446,57 €, avšak oproti roku 2014 boli vo všetkých podpoložkách zvýšené a to najmä
v príjmoch z predaja a služieb, kde príjem oproti plánu bol navýšený 10 537,- €. Ostatné položky
zaznamenali nárast tak ako uvádza tab. č.3. Ako vidieť z tabuľky č. 2 celkové bežné príjmy
s porovnaní s koncom roka 2014 ako aj v porovnaní s plánom na rok 2015 vzrástli, čo možno
hodnotiť pozitívne z dôvodu nastavenia rozpočtu na plnenie predchádzajúceho roka.
Bežné výdavky boli vo výške 380 532,65 €, z čoho najvyššia položka tvorila výdavky na
vzdelávanie vo výške 166 144,72 €, ďalšie väčšie výdavku boli na správu obce vo výške 110 425,89
€, na správu obecného majetku 25 977,46 €, na odpadové hospodárstvo 24 251,08 €.
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie možno rozčleniť príjmy nasledovne:
Tab.č.3
Ekon. Klasifikácia
( po zaokrúhlení na celé €)

Bežné príjmy:

ZU - Rozpočet 2015
prírastky
Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť
úbytky k
2013
2014
2015
sk.2013

10 940
3 020
79 577
0

112 446,57
2 329,96
15 369,23
3 080,00
90 114,65
0,00

-19 438
-10 012
16 725
12 539
2 307
0
1 880
0
-26 737
-2 429
-7 646
0
-22 000
-21 510

45 682
44 298
30 771
31 881
-1 237
0
127
0
13 527
2 330
4 429
60
10 537
0

10

8

9,26

-3

2

34

5 375

1 543,47

5 341

-3 831

300 GRANTY A TRANSFERY (zo ŠR)

58 148

48 721,51

50 106,26

-9 427

1 385

311 - bežné
312 - bežné
320 - kapitálové

500
57 648
1 610

900
47 822
32 367

600,00
49 506,26
42 041,00

400
-9 827
30 757

-300
1 685
9 674

400 Finančné operácie príjmové

60 201

31 588

26 075,78

-28 613

-5 513

Kapitálové príjmy celkom:

23 120

32 367

42 041,00

9 247

9 674

487 549

448 745

498 589,06

-38 804

49 844

16 522

18 800,63

Vlastné príjmy - v tom:

Daňové príjmy :
111 podiel na dani FO
120 - dane z majetku - miestne dane
130 - dane za tovary a služby
133-134 dane n špec. služby
160 sankcie uložené v daň.konaní

Nedaňové príjmy:
211 - príjmy z podnik.
212 - príjmy z vlastníctva
220 - admin. iné pol.
223 - popl. a platby z predaja služieb
230 - kapitl.príjmy
240 - úroky z úverov tuz.pôžičiek, z
vkladov
290 - ostatné príjmy príjmy

P R Í J M Y celkom:

404 228
346 080
220 423
184 431
23 216
0
12 776
0
125 657
2 429
18 586
3 020
101 577
21 510

384 790
336 068
237 149
196 970
25 523
0
14 656

430 472,28
380 366,02
267 919,45
228 851,38
24 285,60
0,00
14 782,47

98 920

prírastky
úbytky k
sk.2014

Mimorozpočtové príjmy

Bežné granty a transfery – dosiahnuté vo výške 49 506,26 € a boli oproti minulému roku (v
čiastke 48 722,- €) vo vyššej čiastke o 9 427,- €, čo bolo spôsobené vyšším príjmom transferov
v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva.
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Z nich bolo najviac na školstvo (45 166 + 624 + 1 682), ďalej na stavebný úrad, na voľby, hlásenie
pobytu občanov a iné.
Kapitálový rozpočet je tvorený ako prebytkový v čiastke o 23 240,29 €.
Príjmová časť kapitálového rozpočtu bola naplnená vo výške 42 041,- € oproti roku 2014
(32 367,- €) bol príjem vyšší o 7 959,- €. KP boli tvorené najmä príjmami z príjmu predaja
pozemkov.
Výdavková časť kapitálového rozpočtu bola naplnená na 18 800,71 €, čo oproti minulému roku
(30 204,86 €), bolo nižšie čerpanie o 13 355,29,- €. Kapitálové výdavky boli vynaložené najmä na
prípravnú a projektovú dokumentáciu, nákup strojov a prístrojov, ako aj rekonštrukciu
a modernizáciu, pričom najväčšia časť bola vynaložená na správu obecného majetku, základnú
školu a školskú jedáleň. Finančné vyjadrenie podľa ekonomickej klasifikácie uvádza tabuľka (pozri
tab.č.4a). Členenie podľa druhov kam boli vynaložené uvádza záverečný účet v kapitole 3. Rozbor
plnenie výdavkov za rok 2015 – kapitálové výdavky.
Tab.č.4

Kapitálový Rozpočet

Plán 2014

Skutočnosť
k 31.12.2014

Plán 2015

Úprava
2015

Skutočnosť
k 31.12.2015

(+)/(-) k
plánu 2015

príjmy

0,00

32 367,00

50 000,00

50 000,00

42 041,00

7 959,00

výdavky

0,00

30 204,86

32 156,00

40 896,00

18 800,71

-13 355,29

Kapit. rozpočet (výsledok
hospod. – prebytok/schodok)

0,00

2 162,14

17 844,00

9 104,00

23 240,29

5 396,29

713
714
716
717
718

Tab.č.4a
4 741,73
0,00
11 130,00
0,00
2 928,98
18 800,71

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
Prípravná a projektová dokumentácia
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Rekonštrukcia a modernizácia
Spolu:

Finančné operácie sú zostavené ako prebytkové v čiastke o 2 928,98 €.
Finančné operácie – príjmové - predstavovali čiastku 26 075,78 €, a oproti r. 2014 (31 588,42 € )
boli vynaložené v nižšej čiastke. Tvorba finančných operácií bola tvorená z prevodu z rezervného
fondu obce a hospodárenia predchádzajúcich rokov.
Výdavková časť finančných operácií bola v čiastke 23 146,80 € a bola určená na transakcie
verejného dlhu – splácanie úveru v čiastke 13 144,80 € a na výdavky súvisiace s vkladom
rozpočtovaných prostriedkov do majetku inej právnickej osoby v sume 10 002 € - odkúpenie 1 %
podielu fy Skládka odpadov.
Tab.č.5
Finančné operácie

Plán 2014

Skutočnosť
k 31.12.2014

Plán 2015

Úprava
2015

Skutočnosť
k 31.12.2015

(+)/(-) k
plánu 2015

príjmy

13 145,00

31 588,42

10 000,00

26 144,80

26 075,78

16 075,78

výdavky

13 145,00

13 144,80

23 145,00

23 145,00

23 146,80

1,80

0,00

18 443,62

-13 145,00

2 999,80

2 928,98

16 073,98

Finančné operácie (výsledok
hosp. z finančných operácií)
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2. PROGRAMOVÝ ROZPOČET:
Povinnosťou obcí je uplatňovanie programového rozpočtu vrátene spracovania jeho zámerov
a cieľov v monitorovacích a hodnotiacich správach v súlade so zákonom 583/2004 o rozpočtových
pravidlách úz.samosprávy § 4 ods. 5) Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec
realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len „program obce"), to neplatí, ak obecné
zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce.
Neuplatňovanie takto zostavovaného programového rozpočtu, ako aj následne z toho vyplývajúce
nezostavovanie výstupov pre monitorovanie a hodnotenie programov Obec Dubová schválila na
svojom obecnom zastupiteľstve uzn. č. 26/2014 dňa 25.9.2014.
3. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona c. 583/2004 Z. z. je prebytok rozpočtu obce vo výške 80 621,11 €. Do výsledkov
hospodárenia sa však zahŕňa iba bežných a kapitálový rozpočet, ktorý vytvára príjmy
a výdavky vytvorené v danom roku. Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia
vrátane finančných operácii a mimorozpočtových príjmov za rok 2015 predstavuje sumu
83 550,09 €.
Tab.č.6

Rozpočet celkom (B+K)

Plán 2014

Skutočnosť
k 31.12.2014

Plán 2015

Úprava
2015

Skutočnosť
k 31.12.2015

príjmy

354 401,00

417 156,79

443 592,00

447 384,00

472 513,28

28 921,28

výdavky
VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA
(prebytok/schodok rozpočtu
spolu)

353 855,00

410 737,51

418 807,00

436 293,00

391 892,17

-26 914,83

546,00

6 419,28

24 785,00

11 091,00

80 621,11

55 836,11

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Tab.č.7

Rezervný fond:
Stav k 31.1.2012...................................
Začiatočný stav k 1.1.2013 ..................
Prebytok hospodárenia.........................
Stav k 31.12.2013
prírastky k 1.1.2014...............................
úbytky ..................................................
Konečný stav k 31.12.2014 .................
Stav k 1.1.2015
prírastky k 1.1.2015...............................
úbytky ..................................................
Konečný stav k 31.12.2015 .................
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4 382,40
75 731,53
59 841,49
20 272,44
15 169,21 €
31 633,22
3 808,43
3 808,43
24 862,90
26 075,78
2 595,55

(+)/(-) k
plánu 2015

Sociálny fond:
Stav k 1.1.2014.....................................
prídel do fondu 1,05 % .......................
úbytky .................................................
Stav k 31.12.2014...............................
Stav k 1.1.2015.....................................
prídel do fondu 1,05 % .......................
úbytky .................................................
Stav k 31.12.2015...............................

1 038,06 €
1 090,20 €
1 739,16
389,10
389,10
1 216,39
1 124,40
481,09

5. Finančné usporiadanie vzťahov - upravuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v § 16 ods. 2, podľa ktorého obec usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných
vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým a fyzickým osobám, ktorým poskytla
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom..... Zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom bolo usporiadané.
6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012
Zostatková hodnota na strane aktív je 1 973 630 €, zostatková hodnota na strane pasív taktiež
v tej istej sume. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 je teda vo svojich
zostatkových hodnotách a finančných objemoch vyrovnaná. Na strane aktív sú to najmä:
Dlhodobý hmotný majetok predstavuje sumu
......................
923 772
Dlhodobý finančný majetok predstavuje
..........................
820 779
Dlhodobé pohľadávky....................................................................
0
Krátkodobé pohľadávky................................................................... 13 100
Pohľadávky z daňových príjmov obce ............................................ 6 635 / r.2014=5 419
Pohľadávky z nedaňových príjmov ................................................. 6 288,07 / r.2014=5 296
Finančné účty (bankové účty)......................................................... 150 245
Pokladnica a ceniny............................................................................
0
Na strane pasív sú najvýznamnejšie tieto položky:
Vlastné imanie ........................................................................
2 004 629
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia..................................... 1 536 300
Dlhodobé záväzky ........................................................................
481
Nevyfaktúrované dodávky ............................................................
0
Krátkodobé záväzky ( výplaty odvody za dec.2015)...................... 24 134
Dodávatelia..................................................................................
3 087
Bankové úvery a výpomoci ....................................................... 32 285/ r. 2014= 48 429,88

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12.
-

V roku 2013 obec splatila ............................ 13 144,80 €.
Úroky za úver a za vedenie účtu boli........... 1 222,60 €.
Zostatok úveru k 31.12.2013...................... 61 574,68 €
V roku 2014 obec splatila ............................13 144,80 €
Úroky za vedenie účtu boli............................ 1 006,37 €
Zostatok úveru k 31.12.2014 ........................48 429,88 €
Posledná splátka úveru: 20.7.2015
V roku 2015 obec splatila ............................13 144,80 €
Úroky za vedenie účtu boli............................ 669,79 €
Zostatok úveru k 31.12.2015 ........................35 285,08 €
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií - nie sú
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov - nie sú
10. Dotácie právnickým a fyzickým osobám - § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozp. pravidlách
územnej samosprávy v znp.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v celkovej výške 13 000,- €. Dotácie boli poskytnuté najmä
na šport, dôchodcov – sociálne služby, pre centrum voľného času v Modre. Záverečný účet
uvádza, že k 31.12.2015 boli aj vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s
VZN č.38 dotáciách.
11. Podnikateľská činnosť - Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.
Záver
Návrh záverečného účtu Obce Dubová za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu Obce Dubová za rok 2015 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej
na 15 dní spôsobom v obci obvyklým aj na webovom sídle obce. Riadna účtovná závierka k
31.12.2015 ešte nebola overená v čase spracovania stanoviska udítorom v zmysle § 9, ods. 5 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu
návrh záverečného účtu za rok 2015 s c h v á l i ť
bez
výhrad.
Dubová, 22.02.2015

Mgr. Iveta Balejčiková
hlavná kontrolórka obce
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