Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015
Záverečný účet obce je súhrn údajov o finančnom hospodárení obce, ďalej o majetku obce vo
forme bilancie aktív a pasív a o stave a vývoji dlhu obce. Jeho náležitosti stanovuje zákon
o rozpočt. pravidlách územ. samosprávy, má obsahovať údaje z finančných výkazov obce a
údaje o vyrovnanosti rozpočtu porovnaním skutočnosti vo vzťahu k schválenému a
upravenému rozpočtu, vrátane výsledkov rozpočtového a finančného hospodárenia obce,
ďalej údaje o hospodátrení príspevkových resp. rozpočtových organizácií obce
a o podnikateľskej činnosti obce.
Konštatujem, že predložený Záverečný účet obce za rok 2015 spĺňa stanovené obsahové
náležitosti.
Výsledky rozpočtového hospodárenia:
I. Príjmová časť : v úhrne boli príjmy takmer naplnené, rozpočet nebol splnený 99,14 %, skutočný schodok predstavuje cca 19 tis. €.
1. Bežný rozpočet : Príjmy bežného rozpočtu neboli naplnené v plánovanej výške, napriek
tomu, že najdôležitejší zdroj - výnos dane z príjmov bol naplnený až prekročený o cca
18 tis. €. Vlastné daňové príjmy boli naplnené v plánovanom objeme, vrátane dobrého
výberu dane za vývoz komunálneho odpadu. Ale príjmy vlastné nedaňové - teda
príjmy z hospodárenia s obecným majetkom - z prenájmu, či už pozemkov alebo aj
bytov sa neplnili dostatočne. Počítalo sa totiž z prenájmu 15 bytov, ktoré obec
v minulom roku nezískala do majetku. Výpadok týchto príjmov vo výške cca 38 tis. €
je podľa môjho názoru za neplnením celkového rozpočtu na strane bežných príjmov.
Tzv. ostatné cudzie zdroje - z dotácií, vrátane dotácií na ZS boli v úhrne dobre plnené.
Celkovo boli bežné príjmy aj bez dotácie na ZŠ naplnené v dostatočnej výške voči
bežným výdavkom. Podiel bežných príjmov na celkových príjmoch je najvyšší - cca 91
%, čo je viac ako predošlý rok - 86%, a porovnateľné s r. 2013 - 92%.
2. Kapitálový rozpočet : nebol splnený, vlastné zdroje - z predaja budov a pozemkov
z majetku obce, sa neplnili v očakávanej výške, a to ani dohodnuté splátky za predaj
v minulosti. Vr. 2015 prevládali cudzie zdroje kapit. príjmov a to cca 64 %. Išlo
o dotácie MŠ a MF SR na rekonštrukciu materských škôlok I a II. Celkovo boli kapit.
príjmy vyššie než skutočné kapitál, výdavky o cca 56 800 €, lebo dotácie neboli ešte
použité do konca r. 2015. Kapitálové príjmy spolu tvorili 7 % celkových príjmov.
3. Finančné operácie : v rámci nich sa nerealizoval žiadny návratný zdroj - úver ani prevod
z rezervného fondu. Len v minimálne miere vlastné peňažné prostriedky z neminutých
dotácií z predošlého roka.

II. Výdavková časť : celkové výdavky neboli prekročené, čerpanie 99,5%.
1. Bežný rozpočet : skutočné výdavky boli prečerpané, rozpočet bol prekročený o cca
4 740 €. Bežné výdavky tvorili cca 76 % celkových výdavkov obce, teda významný
podiel, nie sú však v záverečnom účte dostatočne analyzované, iba odkazom na výkaz
FIN 1-12. Podrobnejšou analýzou, podľa môjho názoru, možno súdiť, že prečerpanie
spôsobilo použitie prostriedkov vo väčšom objeme, než boli plánované z významnejších napr. platby za práce OPS, za vývoz kontajnerov, z príspevkov
hlavne príspevok pre OFK, mzdy v MŠ I. a údržba MŠ I. A podieľalo sa na tom aj
použitie prostriedkov na výdavky neschválené v rozpočte - odmeny Sekaniny,
nekonkrétna položka „všeobecné služby", keď mám uviesť len významnejšie sumy.
Všetky významne prečerpané výdavky odporúčam analyzovať, zdôvodniť a posúdiť

I

dôvody prečerpania.
2. Kapitálový rozpočet : bol prekročený, čerpanie bolo vyššie než plán, dôvodom je, že
sa realizovali platby nájomného za 15 bytov, ktoré podľa zmluvy predstavovali
preddavky na ich. kúpu, a tieto neboli pri schválení zmluvy súčasne schválené
v rozpočte. Kapit. výdavky tvorili cca 6 %, rovnako ako v r. 2014,.
3. Finančné operácie : realizované operácie zodpovedali plánovaným splátkam úverov
až na kontokorentný úver. Tvorili cca 17 % výdavkov.
Celkovo boli skutočné výdavky rozpočtu nižššie ako plánované, takže rozpočet bol dodržaný.
Hospodárenie obce dopĺňajú údaje o úverovom zaťažení obce. Konštatujem, že obec
dodržiava zákonné limity, celková suma dlhu obce na úvery s výnimkou stavebných úverov
zo ŠFRB predstavuje 28 % z celkových skutočných bežných príjmov v predošlom roku 2014,
a celková suma splátok činí 1,3%. Maximá sú 60 % resp. 25 %.
Celkové dlhy obce ku koncu r. 2015 na faktúrach po lehote splatnosti činili 23 085 €, t.j. 1,3
%, max. môže byť 15 %. Celkový dlh tvorí cca 4%, koncoročná zadlženosť obce sa znížila,
v predošlom roku to bolo 6%.
Pokiaľ ide o výsledok hospodárenia v účtovnom zmysle, ako sa hodnotí hospodárenie v
ostatných rezortoch mimo verejnej správy, tak obec hospodárila so stratou, výnosy nepokryli
náklady, v ktorých sú zahrnuté aj odpisy z majetku obce. Strata sa oproti predošlému r. 2014
podstatne znížila.
K podnikateľskej činnosti obce:
OPS: Na základe účtovnej závierky, súvahy a výsledovky za rok 2015 možno konštatovať, že
OPS po predošlých rokoch znížil náklady a zvýšil výnosy, resp. tržby. Podieľala sa na tom
významnou mierou aj obec, keď tržby za práce obci medziročne vzrástli o cca 44 tis. €. Tak
dosiahol OPS za účtovný rok 2015 HV zisk. Nemožno však opomenúť, že od svojho vzniku
sa má dlhoročnú kumulovanú stratu.
Záver:
Konštatujem, že obec hospodárila vr. 2015 v zásade v súlade so zákonom o rozpočtovom
hospodárení, až na položky rozpočtu, ktoré boli prečerpané, alebo boli použité bez toho, aby
bola schválená úprava rozpočtu. V týchto prípadoch obec postupovala v rozpore so zákonom
o rozpočtových pravidlách samosprávy.
Keďže obec finančne hospodárila v roku 2015 s prebytkom rozpočtu, odporúčam v zákonnej
výške tvoriť rezervný fond a rozhodnúť o tom uznesením.
Vzhľadom k tomu, že nebolo dodržané uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/6/2015 o prípustnom
prečerpaní výdavkov, odporúčam Záverečný účet obce za rok 2015 schváliť s výhradami.
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