Hlavný kontrolór Obce Veľký Blh

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Veľký Blh za rok 2012.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Veľký Blh za rok 2012. Návrh bol zverejnený dňa 01.02.2013 na úradnej tabuli.
Návrh záverečného účtu Obce Veľký Blh za rok 2012 bol spracovaný v súlade
so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- poskytnuté zárukách podľa jednotlivých príjemcov
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
- finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadením a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
- hodnotenie plnenia programov obce
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so – Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Veľký Blh
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods.4.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa
§ 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
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a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní,
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh
záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej
klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na
úrovni hlavnej kategórie.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce
obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje
o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých
zárukách podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva
podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Veľký Blh sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo E 59/2011 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
15.12.2011
Schválený rozpočet Obce Veľký Blh bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to:
 Uznesením č.: E/12/2012 zo dňa 26.03.2012 1. rozpočtové opatrenie
 Uznesením č.: E/18/2012 zo dňa 29.06.2012 2. rozpočtové opatrenie
 Uznesením č.: E/37/2012 zo dňa 10.10.2012 3. rozpočtové opatrenie
Rozpočet celkove v €
uprav. rozpočet
Čerpaný rozpočtu
449.218,00
536.738,75
514.281,62
448.518,00
511.748,88
454.787,36
700,00
24.989,87

Schválený rozpočet

príjmy celkove
výdavky celkove
Hospodárenie- prebytok –
Bežný rozpočet v €

Schválený rozpočet

bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie -prebytok

449.218,00
422.018,00
27.200,00

uprav. rozpočet
Čerpaný rozpočtu
533.078,11
510.620,98
509.741,77
452.780,25
23.336,34
57.840,73
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Kapitálový rozpočet v €:
uprav. rozpočet
Čerpaný rozpočtu
1,00
1,00
26.500,00
2.007,11
2.007,11
-26.500,00
-2.006,11
-2.006,11

Schválený rozpočet

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie-prebytok-schodok

0

Finančné operácie v €:
uprav. rozpočet
Čerpaný rozpočtu
0
3.659,64
3.659,64
0
0
0
3.659,64
3.659,64

Schválený rozpočet

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácia
Hospodárenie-prebytok-schodok
Plnenie rozpočtu príjmov:
100 Daňové príjm y v 287.084,56 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 221.340,89 €
120 Dane z majetku 56.196,49 €
130 Dane za tovary a služby 9.547,18 €
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
150 Poistné
190 Iné dane
200 Nedaňové príjm y 51.411,94 €
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 5.372,86 €
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 758,53 €
230 Kapitálové príjmy 1,00 €
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 19,84 €
290 Iné nedaňové príjmy 44.210,71 €
300 Grant y a transfery 173.174,48 €
310 Tuzemské bežné granty a transfery 173.174,48 €
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery
Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane.
Daňové príjmy boli naplnené na 94,89 %, čo predstavuje 221.340,89 €. Príjmy z prenájmu
budov o poplatky za služby boli dosiahnuté v porovnaní s plánovanými príjmami na 86,59 %,
čo predstavuje 6.131,39 €. Transfery zo ŠR boli naplnené na 99,14 %, čo predstavuje
172.124,48 €, ďalej granty v čiastke 1.050 €.
V časti kapitálových príjmov .rozpočet bol 1,00 € a skutočnosť 1,00 €, ako symbolická cena
za predaj pozemkov.
Plnenie rozpočtu výdavkov v €:
600 Bežné výdavky 452.780,25 €
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 201.982,36 €
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620 Poistné a príspevok do poisťovní 74.059,60 €
630 Tovary a služby 158.376,43 €
640 Bežné transfery 18.361,86 €
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom 0,00 €
700 Kapitálové výdavky 2.007,11 €
710 Obstarávanie kapitálových aktív 2.007,11 €
720 Kapitálové transfery
Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sú výdavky za softvér, v sume 158,00 € a výmena
kotla v MŠ v čiastke 1.849,11 €.
Finančné operácie:
1.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

400 Príjm y z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí(len istín)
430 Z predaja majetkových účastí
450 Z ostatných finančných operácií 3.659,64 €
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
520 Zahraničné úvery
2.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
810 Úvery, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
820 Splácanie istín 0,00 €
Vo finančných operáciách bol uskutočnený výdaj na splácanie dlhodobého úveru v čiastke
0,00 €

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Majetok spolu

2.516.550,00

2.544.351,11

Neobežný majetok spolu

2.448.328,00

2.430.381,51

795,00

557,66

2.226.329,00

2.208.619,85

221.204,00

221.204,00

Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
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Obežný majetok spolu

67.436,00

113.331,61

1.359,00

1.584,15

240,00

230,97

Krátkodobé pohľadávky

42.876,00

32.735,49

Finančné účty

22.961,00

74.685,96

786,00

637,99

Z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.516.550,00

2.544.351,11

Vlastné imanie

1.912.224,00

1.468.503,11

1.912.224,00

1.468.503,11

12.537,00

21.115,87

Rezervy

8.524,00

9.278,61

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

2.268,00

7.904,06

Dlhodobé záväzky

817,00

426,92

Krátkodobé záväzky

928,00

3.506,28

0

0

591.789,00

1.054.732,13

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

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
0,00 €
- voči dodávateľom
3.506,28 €
- voči štátnemu rozpočtu
7.904,06 €
- voči zamestnancom
0,00 €
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Obec neuzatvorila v r. 2012 lízingovú zmluvu.
Obec neuzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere.
P. č.

Výška prijatého
úveru

Výška
úroku

1.
2.
3.
4.

Zabezpečenie
úveru
Bianco zmenka
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2012

Splatnosť
r. 2014
r. 2032
r. 2033
r. 2020

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
Mestské kultúrne zariadenie:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - strata

0€
0€
0€

Mestské rekreačné zariadenie:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk

0€
0€
0€

Technické služby:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk

0€
0€
0€

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec poskytla nasledovné záruky voči:
- 0

10.Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. Predmetom podnikania je:
- .........................
- .........................
- .........................
V roku 2012 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
0€
Celkové výnosy
0€
Hospodársky výsledok - zisk
0€
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
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11.Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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.
a.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa
Príspevková
organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
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Príspevková
organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky vlastné
Príspevková
organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

osoba

b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2012 neposkytla dotácie.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie: uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-
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c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

KŠÚ B.B.

Dotácia pre ZŠ

Obvodný ú

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

109.576,00

101.671,94

7.904,06

Dotácia pre MÚ

2.787,95

2.787,95

0

ÚPSVaR

Aktivačná činnosť

3.834,93

3.834,93

0

ÚPSVaR

Stravné MŠ,ZŠ HN

12.087,06

12.087,06

0

ÚPSVaR

Školské potreby HN

2.025,20

2.025,20

0

ÚPSVaR

Prídavky na deti

1.574,09

1.574,09

0

KÚŽP

Dotácia ŽP na prenesený výk

108,66

108,66

0

Obvodný ú

REGOB

393,69

393,69

0

KŠÚ B.B.

Asistent účiteľa

3.100,00

3.100,00

0

KŠÚ B.B.

Vzdelávací poukaz

1.478,00

1.478,00

0

KŠÚ B.B.

Transfer MŠ

1.941,00

1.941,00

0

Obvodný ú

Parlamentné voľby

952,46

952,46

0

ÚPSVaR

Transfery § 50j

17.810,46

17.810,46

0

KÚŽP

TSP

14.454,98

14.454,98

0

172.124,48

164.220,42

7.904,06

Spolu
d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Výsledok hospodárenia v €:
Schválený rozpočet

bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
finančné operácie
výsledok hospodárenia
-prebytok –

27.200,00
-26.500,00

Uprav. rozpočet Čerpaný rozpočtu
23.336,34
57.840,73
-2.006,11
- 2.006,11

0,00
700,00

3.659,64
24.989,87

3.659,64
59.494,26

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10
ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z. n. p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC.
Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie
príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR.
Týka sa nedočerpaných dotácií na ZŠ v čiastke 7.904,06 €.
Ďalší objem účelových prostriedkov ŠR, ktoré boli poskytnuté po 1.10.2012
a nevstupujú do výsledku roku 2012 v objeme 0,- € boli odvedené na osobitný účet a budú
použité v roku 2013.
Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 v objeme 59.494,26 € mínus
7.904,06 € nevyčerpaná dotácia ZŠ t.j. 51.590,20 € je súčasťou návrhu záverečného účtu.:
NÁVRH PRE OZ:
- návrh rozdelenia prebytku rozpočtu,
(najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 – do rezervného
fondu) – celý prebytok previesť do rezervného fondu.

-

návrh tvorby a čerpania peňažných fondov obce,
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podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Veľký Blh za rok 2012 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Veľký Blh za rok 2012 v zmysle § 9 os. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2012 a hospodárenie obce za rok 2012 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy boli overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2012 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2012 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Veľký Blh k 31.12.2012 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Veľký Blh za rok 2012 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

Vo Veľkom Blhu dňa 31.1.2013

Eva Borosová
hlavná kontrolórka obce
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