Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
Záverečnému účtu Obce Skačany za rok 2013
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej zákon č. 369/1990 Zb.) predkladám obecnému zastupiteľstvu
stanovisko k záverečnému účtu Obce Skačany za rok 2013. Návrh záverečného účtu bol
zverejnený a predložený na verejnú diskusiu na úradnej tabuli obce po dobu stanovenú
zákonom; t. j. najmenej 15 dní, za účelom umožnenia vyjadrenia sa obyvateľov obce k návrhu
záverečného účtu, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Pri spracovaní stanoviska som čerpala informácie a poznatky z týchto dokumentov:







výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2013
plnenie programového rozpočtu k 31.12.2013
súvaha k 31.12.2013
výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
finančné výkazy FIN 1-12, FIN 5-04, FIN 6-04
Návrh - Záverečný účet obce Skačany za rok 2013

Plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov:
Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v čiastke 593 314 €.
Bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2012. V priebehu roka 2013 sa rozpočet
upravoval 5 krát rozpočtovým opatrením č. 1, 2, 3,4,5/2013.

Plnenie rozpočtu
Príjmová časť rozpočtu
Schválený rozpočet na rok 2013 bol upravený k 31. 12. 2013 na 699 863 €, pričom
rozpočet bežných príjmov bol vo výške 687 822 €, kapitálové príjmy 5 900 €, finančné
operácie vo výške 6 141 €.
Skutočné plnenie príjmov za rok 2013 :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
SPOLU

662 768,39 €
5 827,02 €
140,34 €
668 735,75 €

Skutočné príjmy za rok 2013 vo výške 668 735,75 € predstavujú oproti upraveným
rozpočtovaným príjmom 699 863 € plnenie 95,55 %.
Základná škola s materskou školou Skačany – mimorozpočtové prostriedky – príjmy za rok
2013 predstavujú čiastku: 12 618,87 €.
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Výdavková časť rozpočtu
Schválený rozpočet na rok 2013 bol počas roka upravený rozpočtovými opatreniami
na sumu 686 979 €, pričom bežné výdavky obce predstavovali 261 432 €, kapitálové
výdavky 15 000 €, výdavkové finančné operácie 23 000 €, výdavky ZŠ 387 547 €.
Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2013 :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky ZŠ
SPOLU

217 158,19 €
11 270,82 €
21 957,11 €
327 431,14 €
577 817,26 €

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2013 vo výške 577 817,26 €,
upraveným rozpočtovaným výdavkom 686 979 € čerpanie 84,11 %.

predstavuje oproti

Rozpočtované kapitálové príjmy boli vo výške 5 900 € oproti skutočným príjmom
5 827,02 € plnenie predstavuje 98,76 %. Uskutočnil sa v roku 2013 predaj pozemkov
na Cintorínskej ulici v obci Skačany.
Rozpočtované kapitálové výdavky boli vo výške 15 000 € oproti skutočným výdavkom :
11 271 € a tvoria 75,14 %. V roku 2013 obec čerpala kapitálové výdavky na vybudovanie
čističky odpadových vôd.
Finančné operácie – súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú
prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania ich splácanie.
Za finančné operácie sa považujú aj poskytnutú pôžičky a návratné finančné výpomoci
z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Cez príjmové finančné operácie boli v roku 2013 zapojené do rozpočtu:
1. nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2012 ZŠ s MŠ: 140,34 €
2. prostriedky peňažných fondov – rezervný fond
6 000,00 €
Spolu za rok 2013
6 140,34 €
Čerpanie príjmových finančných operácií bolo v čiastke 140,34 €. Sú to nevyčerpané finančné
prostriedky na dopravu žiakov z roku 2012. Tieto prostriedky v roku 2013 musia byť
dočerpané do 31. 3. 2013.
Výdavkové finančné operácie:
Skutočnosť výdavkových finančných operácii predstavuje sumu
21 957,11 € t. j.
v percentuálnom vyjadrení 95,47 % z rozpočtovanej čiastky 23 000 €. Táto finančná čiastka
predstavuje splácanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 3 bytové domy.
Základná škola s materskou školou Skačany ako rozpočtová organizácia hospodári
samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ. V roku
2013 hospodárila s príjmami KŠÚ vo výške 291 840,23 €. Nevyčerpaný normatívny
a nenormatívny príspevok zostatok z prenesených kompetencií za rok 2013 v čiastke
60 235,99 € bol prevedený na účet zriaďovateľa ku koncu roka 2013.
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Prostriedky prevedené ZŠ s MŠ Skačany na účet obce k 31.12.2013:
Nevyčerpaná dotácia – výmena okien
Nevyčerpaná dotácia - dopravné
Ušetrené fin. prostriedky – prenesené
kompetencie
SPOLU

50 000,00 €
112,90 €
10 000,00 €
60 112,90 €

Základná škola s MŠ v roku 2013 dočerpala taktiež prostriedky, ktoré boli zostatok z roku
2012 a prostredníctvom príjmových finančných operácií začlenené do rozpočtu roku 2013
vo výške 140,34 €.
Bežné výdavky obce na originálne kompetencie ( materskú školu, školská jedáleň, školský
klub detí) predstavovali v celkovej čiastke 95 686,56 €. Vlastné prostriedky rozpočtovej
organizácie s právnou subjektivitou boli 12 618,87 €.
Podrobný prehľad čerpania výdavkov ZŠ s MŠ Skačany je podrobne uvedený v Záverečnom
účte Obce Skačany za rok 2013.
Kompetencie, ktoré samospráva vykonáva v režime preneseného výkonu štátnej správy,
sú naďalej financované dotáciami zo štátneho rozpočtu.
Podrobné čerpanie príjmov a výdavkov obce obsahuje Záverečný účet obce Skačany za rok
2013. Záverečný účet obsahuje aj prehľad poskytnutých dotácií z obce jednotlivým
organizáciám, ktoré požiadali o poskytnutie dotácie v zmysle VZN obce o poskytnutí dotácií
obcou Skačany.
Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadenej
rozpočtovej organizácií - ZŠ, fyzickým a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné
prostriedky zo svojho rozpočtu. Taktiež usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Potvrdzujem:

príjmy obce za rok 2013
výdavky obce za rok 2013

668 735,75 €
577 817,26 €

Konštatujem, že obec postupuje pri zmenách rozpočtu v súlade s § 14 ods. 1, 2, 3, zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy príslušný orgán obce
vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu roka rozpočtovými opatreniami, o ktorých vedie aj
operatívnu evidenciu .
Hospodársky výsledok ( HV) =

Celkové príjmy ( P ) – Celkové výdavky ( V )

Hospodársky výsledok v € =

668 735,75 € – 577 817,26 € = 90 918,49 €

rozpočet obce - čerpanie
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

Príjmy

Výdavky

662 768,39

217 158,19

445 610,20

5 827,02

11 270,82

-5 443,80

327 431,14

-327431,14

140,34

21 957,11

-21 816,77

668 735,75

577 817,26

90 918,49

ZŠ
Finančné operácie
Celkové rozpočtové
hospodárenie

prebytok/ schodok
rozpočtu
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Podľa §16 ods.6,7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov
/obec+ZŠ/ je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu +118 179,06 €. Bilancia kapitálových
príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu: - 5443,80 €.
Finančné operácie za rok 2013 vykazujú schodok: - 21 816,77 €.
Položka
Bežný rozpočet

Príjmy

Výdavky

Rozdiel

662 768,39

544 589,33

118 179,06

5 827,02

11 270,82

-5 443,80

Kapitálový rozpočet

Prebytok hospodárenia obce bežný a kapitálový rozpočet

112 735,26

Nedočerpané účelovo určené prostriedky

-63 542,30

Prebytok po vylúčení účelovo určených prostriedkov
Finančné operácie

140,34

49 192,96
21 957,11

Použitie prebytku po vylúčení finančných operácií, z toho:

-21 816,77
27 376,19

Finančné zábezpeky

0,00

Rozpočtový VH - návrh na schválenie do Rezervného fondu

27 376,19

Porovnaním príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu dostaneme: rozpočtový
výsledok hospodárenia za rok 2013, ktorý predstavuje prebytok vo výške 112 735,26
€.
Z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu sú vyčlenené účelovo určené prostriedky
vo výške 63 542,30 (60 112,90 € prostriedky ZŠ a 3429,40 € tvorba fondu na rozvoj
bývania). Po odpočítaní schodku rozpočtu finančných operácii
celkový výsledok
hospodárenia predstavuje prebytok vo výške 27 376,19 €.
Návrh na tvorbu rezervného fondu za rok 2013 predstavuje:

27 376,19 €.

Bilancia aktív a pasív
Celková bilancia aktív a pasív sa nachádza vo výkaze SÚVAHA. Predložený kontrolovaný
výkaz aktív a pasív súhlasí s účtovným stavom a vykazovaným stavom v Hlavnej knihe.
Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2013 vyplýva - úhrn aktív sa rovná úhrnu
pasív.
Spolu Aktíva: 2 391 631,92 €

= Spolu Pasíva: 2 391 631,92 €

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Tento majetok slúži
na plnenie úloh obce, možno ho používať na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy.

Stav a vývoj dlhu k 31. 12. 2013
Obec Skačany pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavala všetky pravidlá
používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona rozpočtových pravidiel
územnej samosprávy.
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V rámci výdavkových finančných operácií sú v Záverečnom účte za rok 2013 osobite
vyčíslené sumy splátok istín z prijatých úverov v danom roku a zostatky výšky poskytnutých
úverov.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Skačany v roku 2013 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Skačany v roku 2013 neposkytla žiadne záruky za úvery tretích osôb.

Stav záväzkov k 31.12.2013
Obec Skačany eviduje krátkodobé záväzky súvisiace s koncom roka 2013.
Záväzky voči dodávateľom tvoria spolu 3 386,78 €. Neuhradené faktúry evidované k dátumu
účtovnej závierky boli úhrade v januári 2014.
K záväzkom za dané obdobie patrí:
- záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu 8 399,66 €
- prijaté preddavky - 17 968,00 € (zábezpeky na byty)
- iné záväzky – 1831,09 € (zálohy za byty – spoločné priestory)
Celková výška krátkodobých záväzkov: 31 585,53 €

Stav pohľadávok k 31.12.2013
V rámci pohľadávok obec eviduje daňové pohľadávky /pozemky, stavby, daň za psa/ vo
výške 20 398,31 €.
Nedaňové pohľadávky:
- nájomné za byty: 8 613,32 €
- poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 4 464,01 €
Pohľadávky voči zamestnancom: 102,51 € (stravné)
Celková výška krátkodobých pohľadávok: 33 578,15 €
Nakoľko pohľadávky obce sú veľmi vysoké odporúčam, aby obec pristúpila k ich
vymáhaniu. Tradičnou formou zaslaním upomienky s upovedomením, že pokiaľ nebude
uhradená pohľadávka - prípadne spísaný záväzný splátkový kalendár, bude pohľadávka
postúpená na vymáhanie exekútorovi. Od exekučných poplatkov v rámci exekúcií je obec
oslobodená.
Aj keď je voči daňovníkom táto forma finančné náročnejšia, pretože sú povinný okrem dlžnej
sumy, sankčného úroku a výdavkov spojených s vymáhaním pohľadávky obci uhradiť aj
trovy exekútora. Obec z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov je povinná vymáhať
pohľadávky a zabrániť tomu, aby pohľadávky z roka na rok narastali.
Nárast pohľadávok oproti minulému roku predstavuje navýšenie o 23094,85 €. Z pohľadávok
evidovaných k 31. 12. 2013 bola v januári uhradená čiastka 18 380,00 €.
Obec podľa § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
vykonala inventarizáciu majetku a záväzkov, kde sú zinventarizované jednotlivé záväzky
a pohľadávky a zároveň všetky účty aktív a pasív, ktoré majú k 31.12.2013 zostatok.
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Hodnotenie plnenia programov obce
Obec splnila povinnosť uloženú v zákone č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, v § 16 Záverečný účet obce ods. (5) písm. g) hodnotenie plnenia
programov obce.
Hodnotiaca správa je výsledkom hodnotenia programového plnenia rozpočtu z finančného
hľadiska a z pohľadu zámerov. V zámere je vyhodnotený očakávaný pozitívny dôsledok
plnenia. Cieľ sa monitoruje a hodností merateľnými ukazovateľmi. Merateľné ukazovatele
cieľov nie sú vyhodnotené. Nakoľko obec nemá v rámci schváleného programového rozpočtu
tieto merateľné ukazovatele zadefinované. Podľa jednotnej metodiky MF SR
k programovému rozpočtovaniu súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie
a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu.

Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Konštatujem, že obec zatiaľ nesplnila povinnosť uvedenú v § 19 ods. 1 písm. c) zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve, v § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. Obec a vyšší územný
celok sú povinní dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ako aj v § 9 ods.
4) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ročnú účtovnú závierku obce overuje
audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom. Predpoklad
zo strany obce k uskutočneniu auditu je do septembra 2014.

Záver
V závere je potrebné konštatovať, že predkladaný záverečný účet obce Skačany za rok 2013,
je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a obsahuje :

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou

bilanciu aktív a pasív

prehľad o stave a vývoji dlhu

údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom

hodnotenie plnenia programov obce k 31.12.2013
Obec Skačany v priebehu roka 2013 zabezpečovala všetky základné činnosti súvisiace
so samostatným hospodárením s vlastným majetkom, štátnymi dotáciami a zabezpečovala
v rámci originálnych kompetencii materskú školu, školský klub a školskú jedáleň, v rámci
sociálnych služieb poskytovala opatrovateľskú službu jednému občanovi, ktorú vykonávala
jedna opatrovateľka.
Celkovo hodnotím hospodárenie obce Skačany ako i Záverečný účet obce za rok 2013
uspokojivo a odporúčam ho poslancom Obecného zastupiteľstva: s ch v á l i ť.
V súlade s § 16 odst. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a na základe skutočností uvedených v tomto stanovisku odporúčam Obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013 výrokom

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. “
Vypracovala dňa 04. 06. 2014
Žaneta Bartková
hlavná kontrolórka obce
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