STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE SKAČANY
ZA ROK 2016
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu
záverečnému účtu obce Skačany za rok 2016.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Skačany za rok 2016 som spracovala
na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Skačany za rok 2016 a na základe
finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2016.
A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu obce Skačany za rok 2016 z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, odsek 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si zatiaľ nesplnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Účtovnú závierku si podľa vyjadrenia spracovateľa návrhu
záverečného účtu za rok 2016 podľa osobitného predpisu, ktorý je zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4) dá overiť v priebehu roka 2017.
Zákonom stanovená lehota povinnosti auditu za rok 2016 je do 31.12.2017.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách
podľa jednotlivých príjemcov neobsahuje, pretože podľa vyjadrenia spracovateľa návrhu
záverečného účtu obec v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne
záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje o plnení rozpočtu sú
spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR/010175/2004-42,
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
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B. Zostavenie záverečného účtu
Obec pri zostavovaní návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky
svojho rozpočtu, ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
1. Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením OZ č. 149/2015. Rozpočet na rok 2016 bol
zostavený ako prebytkový. Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený
12. rozpočtovými opatreniami.
1.1. Plnenie rozpočtu
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy,
príjmy kapitálového rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja majetku. Cudzie príjmy
bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.
Obec v roku 2016 plnila rozpočet nasledovne:
PRÍJMY
Bežné príjmy Obec
Bežné príjmy ZŠ
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
z minulých rokov
SPOLU

VÝDAVKY
Bežné výdavky Obec
Výdavky ZŠ
Kapitálové výdavky
Obec
Finančné operácie
výdavkové
SPOLU

Schválený
rozpočet €
778 240
1 200
2 000

Upravený
rozpočet €
884 946
1 471
4 800

Čerpanie
Čerpanie
rozpočtu €
rozpočtu %
889 689,76
100,5
24 360,32
5 053,44
105,3

16 500
797 940

17 816,49
909 033,49

Schválený
rozpočet €
304 976
418 299

Upravený
rozpočet €
333 092
473 052,69

18 500

21 200

21 351

100,7

23 000
764 445

25 500
852 844,69

25 128,32
822 873,39

98,5
96,5

17 219,91
936 323,43

96,7
103,0

Čerpanie
Čerpanie
rozpočtu €
rozpočtu %
290 687,87
87,3
485 706,20
102,9

Najväčší podiel na celkovom objeme bežných príjmov má výnos dane poukazovanej
územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu – 44,5 %. Táto čiastka
predstavuje sumu 396 049,03 €, čo je oproti zverejnenej prognóze zo strany Ministerstva
financií SR t.j. 373 046 € viac o 23 003,03 €. Plnenie týchto príjmov sa vyvíja veľmi
priaznivo.
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Ďalšie príjmy, ktoré sú príjmy obce sú nedaňové príjmy. Tieto zahŕňajú príjmy z vlastníctva
majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov. Granty a transfery – ide o príjmy
získané v rámci sektora verejnej správy. Sú to príjmy účelovo určené na financovanie
preneseného výkonu štátnej správy. Najväčší podiel týchto finančných prostriedkov je určený
na financovanie základnej školy – ide o prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon
štátnej správy v školstve. Jednotlivé bežné príjmy sú veľmi podrobne spracované
v záverečnom účte za rok 2016.
Rozpočtové kapitálové príjmy boli vo výške 4 800 € oproti skutočným príjmom
5 053,44 € plnenie predstavuje 105,3 %. V roku 2016 obec mala kapitálové príjmy z predaja
pozemkov v obci 2 253,44 €, predaj Tatra DHZ vo výške 2 800 €.
Rozpočtované kapitálové výdavky boli vo výške 21 200 € oproti skutočným výdavkom:
Nákup pozemku – areál ZŠ s MŠ
Spracovanie Územného plánu obce
Projektové dokumentácie:
Chodníky
Zateplenie KD
Kúrenie KD
Kúrenie ZŠ s MŠ
Strop a elektroinštalácia KD
Spolu

1 000 €
200 €
5 311 €
4 920 €
4 380 €
3 620 €
1 920 €
21 351 €

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 poskytnuté 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 sa zapojili do rozpočtu v roku 2016:
Nedočerpané prostriedky ZŠsMŠ z r. 2015
Finančná zábezpeka f. Hydros
Fond údržby a opráv – byty
Spolu
Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet upravený
25 500

11 816,49 €
2 500,00 €
2 903,42 €
17 219,91 €

Skutočnosť k 31.12.2016 €

% plnenie

25 128,32

98,50

Obec splácala 3 bankové úvery zo ŠFRB – Bytové domy v Skačanoch č. 570, 571, 572
vo výške 22 628,32 €. Vrátenie finančnej zábezpeky firme Hydros 2 500 €.
Základná škola s materskou školou v Skačanoch, ako rozpočtová organizácia hospodári
samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ.
Celkové výdavky Základnej školy s materskou školou v Skačanoch predstavujú čiastku
485 706,20 €.
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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.
Príjmy obce vo výške 936 323,43 € a výdavky obce vo výške 822 873,39 €
Hospodársky výsledok ( HV) = Celkové príjmy ( P ) – Celkové výdavky ( V )
Hospodársky výsledok v €
= 113 450,04 €

rozpočet obce - čerpanie
Bežný rozpočet Obec
Bežný rozpočet ZŠ
Kapitálový rozpočet Obec
Finančné operácie
Celkové rozpočtové
hospodárenie

Príjmy v €

prebytok/schodok
rozpočtu

Výdavky v €

889 689,76

290 687,87

599 001,89 €

24 360,32

485 706,20

-461 345,88 €

5 053,44

21 351

-16 297,56 €

17 219,91

25 128,32

-7 908,41 €

936 323,43

822 873,39

113 450,04 €

Položka

Príjmy

Výdavky

Rozdiel

889 689,76
24 360,32

290 687,87
485 706,20

599 001,89
-461 345,88

Kapitálový rozpočet Obec
5 053,44
Kapitálový rozpočet ZŠ
0,00
Prebytok hospodárenia obce bežný a kapitálový rozpočet
Nedočerpané účelovo určené prostriedky + fond údržby
Prebytok po vylúčení účelovo určených prostriedkov + fond údržby

21 351,00
0,00

-16 297,56
0,00
121 358,45
-13 905,03
107 453,42

Finančné operácie

25 128,32

-7 908,41

Bežný rozpočet Obec
Bežný rozpočet ZŠ

17 219,91

Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2016

99 545,01

Podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami
rozpočtu obce, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami
rozpočtu obce. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu obce sa rozumie súčet bežných
a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov. Súčasťou príjmov a výdavkov
pre zistenie prebytku/schodku rozpočtu nie sú finančné operácie.
Rozpočtový výsledok hospodárenia obce Skačany za rok 2016
je prebytok vo výške 99 545,01 €
Zostatky peňažných prostriedkov z príjmových finančných operácií sa rozdeľujú
do peňažných fondov, nakoľko neboli súčasťou bežného rozpočtu ani kapitálového rozpočtu.
Prostriedky z príjmových finančných operácií už boli v minulosti zdrojom peňažných fondov
tvorených z prebytku rozpočtu. Z uvedeného dôvodu sa tieto prostriedky znova nerozdeľujú
do peňažných fondov na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ale automaticky
sa stávajú súčasťou peňažných fondov minulých rokov.
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Stav fondov minulých rokov k 31.12.2015 :
69 617,19 €
78 737,68 €
114 715,34 €
33 639,53 €

Stav k 1.1.2015
Prídel za rok 2014
Použitie v roku 2015
Zostatok k 31.12.2015
Zostatok nedočerpaných finančných
operácií z roku 2015
Spolu - fondy minulých rokov,
ktoré môže obec využiť na rozvoj

+ 82 252,58 €
115 892,11 €

V roku 2016 neboli začlenené finančné prostriedky do rozpočtu bežného roka z fondov
minulých rokov na financovanie kapitálových výdavkov.
Bilancia aktív a pasív
Celková bilancia aktív a pasív sa nachádza vo výkaze SÚVAHA.
Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2016 vyplýva:
Spolu Aktíva: 2 462 460,22 € = Spolu Pasíva: 2 462 460,22 €
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 31.12.2016
V rámci výdavkových finančných operácií sú v Záverečnom účte za rok 2016 osobitne
vyčíslené sumy výšky istín z prijatých úverov a zostatok výšky úveru v danom roku.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Skačany v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Skačany v roku 2016 neposkytla žiadne záruky za úvery tretích osôb.

Stav pohľadávok k 31.12.2016
V rámci pohľadávok obec eviduje:
daňové pohľadávky (pozemky, stavby, pes) vo výške 2 975,96 €
nedaňové pohľadávky: nájomné za byty: 3 013,52 €, poplatky za KO: 3 193,07€
iné pohľadávky 621,48 €, pohľadávky voči zamestnancom: 154,72 €,
Pohľadávky za fa č. 16059: 137,10 € Spolu pohľadávky k 31.12.2016: 10 095,85 €
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Stav záväzkov k 31.12.2016
Predmet

k 31.12.2016

Neuhradené faktúry

600,00

Prijaté preddavky

0,00

Ostatné záväzky

28 903,71

Iné záväzky

146,72

Záväzky voči poisťovniam

4 383,29

Ostatné priame dane

1 049,66

Záväzky voči zamestnancom

7 123,34

SPOLU

42 206,72

Záver
V závere je potrebné konštatovať, že predkladaný záverečný účet obce Skačany za rok 2016,
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

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

údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Skačany v priebehu roka 2016 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 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 2016 výrokom

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad “
Vypracovala dňa 18.05.2017

Bc. Žaneta Bartková
hlavná kontrolórka obce
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