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Agnesa

hlavný kontrolór obce Horné Semerovce

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Horné Semerovce za rok 2016

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečnému účtu obce pred
jeho schválením v obecnom zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia § 18 f bod 1
písmeno c zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Povinnosť zostavenia záverečného účtu určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Záverečný účet vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia,
výsledky hospodárenia mimorozpočtových peňažných fondov, údaje o nákladoch a
výnosoch podnikateľskej činnosti, finančné usporiadanie vzťahov so založenými a
zriadenými právnickými osobami, štátnym rozpočtom a štátnymi fondmi a fondmi
EU, ako aj bilanciu aktív a pasív účtovnej jednotky obce Horné Semerovce.
Zhodnocuje plnenie bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení podľa § 10 ods. 3, zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Poskytuje informácie o zdrojoch financovania obce Horné Semerovce a tiež o
finančnom plnení príjmov a výdavkov, spôsobe ich tvorby, ako aj účely použitia.
Odborné stanovisko
k návrhu záverečnému účtu obce Horné Semerovce
za rok 2016
- ako hlavný kontrolór –
predkladám v zmysle §18 f, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Stanovisko k záverečnému účtu som
vypracovala na základe preverenia
pravdivosti a preukázateľnosti údajov záverečného účtu obce.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Horné Semerovce za rok 2016
bolo spracované na základe:
 rozpočtu Obce Horne Semerovce na rok 2016 a jeho úprav /3 rozpočtové
opatrenia/
 účtovných výkazov k 31.12.2016
 návrhu Záverečného účtu za rok 2016
 inventarizačných zápisov účtov
 výkazu ziskov a strát
 súvahy
 finančných účtovných výkazov
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poznámok k účtovnej závierke

Predmetom kontroly bolo zostavenie záverečného účtu obce z hľadiska úplnosti a
správnosti údajov účtovnej závierky za rok 2016.
Ďalej stanovisko k záverečnému účtu obce som vypracovala na základe:







kontroly správnosti, úplnosti a preukázateľnosti vedenia účtovníctva o stave a
zmenách majetku, záväzkov a vlastných zdrojov jeho krytia,
preskúmania reálneho stavu majetku obce overeného inventarizáciou ku dňu
zostavenia ročnej závierky,
kontroly príjmov, výdavkov a výsledku rozpočtového hospodárenia za
účtovné obdobie.
kontroly dodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, ktorým sa ustanovuje záväzný obsah záverečného
účtu obce
kontrolou rozpočtových opatrení počas roka 2016
kontrola dodržiavania zákonitosti Záverečného účtu obce Horné Semerovce

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE HORNÉ SEMEROVCE
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Horné
Semerovce za rok 2016
Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie
všetkých tých aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento
dokument zo zákona disponovať. Jednotlivé jeho kroky možno zostaviť do
nasledovnej postupnosti:
1.1 Súlad predloženého
právnymi predpismi

záverečného

účtu

so

všeobecne

záväznými

Môžem konštatovať, že návrh záverečného účtu Obce Horné Semerovce je v súlade
s požadovanými právnymi normami, ktoré jeho zostavenie odborne a právne
definujú a podmieňujú, a to predovšetkým so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 5.v zmysle ktorého záverečný
účet obsahuje :
 rozpočet obce Horné Semerovce v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného
zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a to vnútorne členený na bežné
príjmy, bežné výdavky a finančné operácie
 bilanciu aktív a pasív
 prehľad o stave a vývoji dlhu
 prehľad o poskytnutých dotáciách v členení jednotlivých príjemcov
 prehľad o poskytnutých zárukách
 údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
 hodnotenie plnenia programov obce
1.2. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
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Návrh záverečného účtu je v súlade so „Zásadami rozpočtového hospodárenia Obce
Horné Semerovce“ a so „Zásadami hospodárenia s majetkom obce.“
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce t.j.- zverejnenie
návrhu ZÚ obce zákonným spôsobom
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 9 ods. 2, je obec
povinná zverejniť rozpočet obce najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým,
aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, pričom tá istá podmienka platí aj o
záverečnom účte obce, zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v § 16 ods. 9, súčasne hovorí, že pred schválením sa návrh záverečného účtu obce
predkladá na verejnú diskusiu. Táto podmienka bola splnená dňom : OO.OO.2017
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote a na webovej stránke obce Horné Semerovce.
1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce - overenie účtovnej
závierky obce a jeho rozpočtového hospodárenia audítorom
Obec Horné Semerovce si každoročne splní povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č.
583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy“), zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si
overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4) v termíne ako
určuje hore uvedený zákon. Audítorská správa s výrokom bude predložená na
jednanie obecnému zastupiteľstvu spolu s výročnou správou.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa §
16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) prehľad o poskytnutých zárukách
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade
s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení
opatrenia z 28.3.2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. Apríla 2008 (č.
MF/009212/2008-421) a opatrenia z 20. Mája 2010 (č. MF/011928/2010-421,
opatrenia z 18.8.2010 (č. MF/021218/2010-421), opatrenia z 29.10.2010 (č.
MF/025825/2010-421), opatrenia z 20.2.2012 (č. MF/010211/2012-421),ktorá je
záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Podľa nej sa jednotne
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určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia
a finančné operácie s finančnými aktívami, ktorá je záväzná pri zostavovaní
rozpočtov územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením
MF SR č. MF/008808/2014-411, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
Návrh rozpočtu na rok 2016 až 2018 bol zostavený na základe Príručky na
zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 vydané MF SR
pod číslom Číslo: MF/008154/2015-411 /Rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2016 sú
záväznými ukazovateľmi, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2017 a
2018, sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku./

Vykázaný prebytok rozpočtu obce za rok 2016 je zistený v súlade s § 2 písm. b)
a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Návrh na usporiadanie prebytku rozpočtu je spracovaný v súlade s §
16 ods. 6 až 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozdelenie
prebytku
schvaľuje
obecné
zastupiteľstvo
v zmysle
zákona
o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy t.j. previesť najmenej 10 %
prebytku do rezervného fondu.

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
1.1 Hospodárenie a finančné vzťahy obce vo vzťahu k okolitým subjektom
V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obec musí finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných
vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu,
ako i usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
Môžem konštatovať, že všetky tieto vzťahy boli riadne vysporiadané a zúčtované v
súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
zákonom č 523/2004 Z.z. a rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov.
Konštatujem že návrh záverečného účtu bol zostavený a predložený v súlade
so všeobecne záväznými predpismi a obsahuje všetky zákonné náležitosti,
vrátane formálnej stránky návrhu a jeho predpísanej štruktúry.
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 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.
Obec v roku 2016 neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich
pôsobnosti neobsahuje – obec Horné Semerovce nemá založenú príspevkovú
organizáciu.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obec vykazuje nasledovne :
Tržby vo výške : 1 239,57 €, náklady vo výške : 1 180,57 €Podotýkam že obec síce má zriadený podnikateľský účet ale počas roka na účte
nevykazovala pohyby. Účtovné prípady účtovala cez pokladňu obce. Upozorňujem
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vedenie obce aby účtovaniu podnikateľskej činnosti v budúcnosti venovala väčšiu
pozornosť a používala o.i. aj elektronickú pokladnicu.
1.2 Rozpočtové hospodárenie
Obce sú povinné pri nakladaní a hospodárení s verejnými prostriedkami dodržiavať
pravidlá rozpočtového hospodárenia
K základným rozpočtovým pravidlám patrí:
- účelovosť použitia verejných prostriedkov,
- časovosť použitia verejných prostriedkov,
- hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov,
- povinnosť čerpať verejné prostriedky v rozsahu plnenia úloh, ktoré sú zahrnuté
v rozpočte subjektu verejnej správy; subjekt verejnej správy nie je oprávnený
zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené
v rozpočte na bežný rozpočtový rok a ktoré zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky
z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku,
- povinnosť použiť verejné prostriedky len na krytie nevyhnutných potrieb
a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov,
- dodržiavanie zákonných pravidiel – obmedzení pri poskytovaní preddavkov
z verejných prostriedkov, pri prijímaní úverov, pôžičiek a návratných finančných
výpomocí, pri vstupe subjektu verejnej správy do úverových alebo pôžičkových
vzťahov ako ručiteľa, pri poskytovaní úverov a pôžičiek a pri uzatváraní koncesných
zmlúv na stavebné práce.
Obec Horné Semerovce spracovala a predložila Záverečný účet v oblasti plnenia
rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie –
položky. Záverečný účet v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov je spracovaný
a predložený podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel a podľa ekonomickej
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie .
Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. Podľa tohto zákona v ustanovení § 10 sa
rozpočet obce vnútorne člení na:
a) bežné príjmy a bežné výdaje (bežný rozpočet),
b) kapitálový rozpočet
7 finančné operácie.
Záverečný účet obce Horné Semerovce je spracovaný v členení bežnej
a kapitálovej časti ako aj finančných operácií. Na určenie bežného rozpočtu zákon
vymedzuje presné pravidlá v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa:
15.12.2015 uznesením Obecného zastupiteľstva Horné Semerovce číslo: 99/2015.
Rozpočet bol schválený bez programového rozpočtu čo umožňuje zákon obciam do
2 000 obyvateľov. Táto možnosť bola schválená obecným zastupiteľstvom vo VZN
o rozpočtovom hospodárení obce Horné Semerovce.
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Rozpočet počas roka 2016 bol upravovaný rozpočtovými opatreniami v počte 3,
ktoré boli prejednané na rokovaniach Obecného zastupiteľstva Horné Semerovce
a schválené uzneseniami.
Tabuľkový prehľad úprav rozpočtu s rozpočtovými opatreniami je nasledovný
:
v€
Typ RO

pôvodný

I.opatr.

II.opatrenie III.opatr. Konečný RO

dátum

15.12.2015 17.8.2016 29.11.2016 8.2.2017

č.uznes

99/2015

122/2016 130/2016

Bežné príjmy
Kapitál.príjmy
Finanč.oper.príjmy

308 017
134 361
0

650
14 350
2 760

23 432
-10 902
0

898
0
0

332 997
137 809
2 760

spolu
Bežné výdavky
Kapit.výdavky

442 378
277 620
2 000

17 760
650
20 417

12 530
31 201
5 543

898
898
0

473 566
310 369
27 960

Fin.oper.výdavky

143 278

-8 041

11 797

0

135 237

spolu

422 898

13 026

48 541

898

473 566

Rozpočet na rok 2016 bol schválený po rozpočtových opatreniach ako vyrovnaný
V celkovej výške : 473 566 €
Analýza rozpočtu počas rozpočtového roka 2016

Pôvodný rozpočet Obce Horné Semerovce bol zostavený ako prebytkový rozpočet
vo výške : 19 480 €.
Ako z hore uvedenej tabuľky vyplýva bežný rozpočet príjmov bol zostavený tak aby
prebytok plnej miere bežné výdavky a z časti aj kapitálové výdavky.
Kapitálové výdavky boli vykryté z časti vlastných príjmov, z prebytku bežných
príjmov .
Napriek tomu že obec Horné Semerovce svoj rozpočet schválila zo všetkých
dostupných údajov potrebných na zostavenie rozpočtu na rok 2016, musela svoj
rozpočet počas roka upravovať. Úpravy bežného rozpočtu sa týkali účelových
grantov a transferov poskytnutých zo štátnej pokladni.
Obec počas roka svoje finančné hospodárenie upravovala viacerými rozpočtovými
opatreniami v nasledovnom poradí :
1/prvé rozpočtové opatrenie :

6

Bežný rozpočet príjmov bol navýšený o 650 € /výnosy daní/
Kapitálové príjmy o 14 350 € - z predaja pozemkov
Finančné operácie príjmy o 2 760 € - prijatý úver
Bežný rozpočet výdavkov navýšený o 650 € prevažne na školstvo
Kapitálové výdavky navýšené o 20 417 € na rekonštrukciu
VO, zdravotného
strediska, altánku
2/druhé rozpočtové opatrenie:
Bežný rozpočet bol navýšený o príjem vo výške : 23 432 € /príjem bol doplnený
o nájomné z prenajatých budov, z dobropisov, z grantov , z vratiek, zo Štátneho
rozpočtu na výkon štátnej správy a o účelové transfery.
Kapitálové príjmy boli znížené o 10 9O2 po spresnení transferov zo ŠR
Bežné výdavky boli navýšené na mzdy, odvody, materiál atď. pre pracovníkov
prijatých cez ÚPSV a R , na rozvoj obce, kultúrne služby, školstvo ,sociálne služby
vo výške : 31 201 €
Kapitálové výdavky boli doplnené o 5 543 € v skladbe : lekáreň, múzeum ,
kompostovisko.
3/ tretie rozpočtové opatrenie:
Bežné príjmy boli navýšené vo výške : 898 € - transfery zo ŠR
A boli premietnuté aj do bežných výdavkov v rovnakej výške.
Týmito úpravami konečný rozpočet za obec Horné Semerovce za rok 2016 dosiahol
vyrovnanosť v príjmovej a výdavkovej časti v celkovej výške : 473 566 €
Plnenie rozpočtu príjmov
Obec Horné Semerovce počas roka hospodári s finančnými prostriedkami ktoré získa
z miestnych daní, z výnosov daní vyčlenené zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie
zákonom stanovených činností obce / zákon č. 369/1990 Zb. – o obecnom zriedení/
a na prenesené kompetencie, zo štátnych dotácií, transferov účelovo určených
a z mimorozpočtových zdrojov, ktoré po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom
presúva a zapracováva do rozpočtu obce pri jednotlivých úpravách podľa potreby,
príp. z bankových úverov.
Podľa členenia ekonomickej klasifikácie obec vykazuje nasledovné príjmy:
Vlastné príjmy z bežného rozpočtu predstavovali : a/ daňové príjmy,
b /nedaňové príjmy
c/ ostatné príjmy;
Cudzie príjmy :
 z bežného rozpočtu boli : dotácie na činnosť preneseného výkonu štátnej
správy a granty.
Mimorozpočtové príjmy :
 prevody z rezervného fondu

vykázané vo finančných operáciách
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 prijatie bankového úveru

Plnenie RO príjmov

Rozpočet

Skutočnosť %

Bežný rozpočet
100 - Daňové príjmy:
Daň z príjmov
Daň z nehnuteľností
Daň za služby
100 sumár
200 - Nedaňové príjmy
Príjmy z vlastníctva
Ostatné príjmy -služby
Úroky
Vratky,dobropisy,iné príjmy
200 - sumár
300 -Granty,transfery
Granty
Transfery
300 - sumár

Bežný rozpočet spolu :
Kapitálový rozpočet
300 - Transfery

Kapitálový rozpočet
spolu:

156 738
20 816
8 050
185 604

157 223
21 193
9 231
187 647

100,3
101,8
114,7
101,1

7 500
7 113
2
7 537
22 152

7534
19 711
0
6 897
34 142

100,4
277,1
0
91,5
154,1

3 100
122 141
125 241

3 100
122 032
125 131

100,0
99,9
99,9

332 997

346 920

104,2

137 809

137 809

100,0

137 809

137 809

100,0

Rozpočet finančných
operácií
400 - prostried.z minulých rok

2 760

3 580

129,7

Finančné operácie spolu:

2 760

3 580

129,7

Celkové príjmy

473 566

488 309 103,1

Plnenie príjmov v €

Obsah
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Fin.oper.príjmy
Príjmy celkom

Rozpočet

332 997
137 809
2 760
473 566

Skutočnosť

346 920
137 809
3 580
488 309

% plnenia

104,2
100,0
129,7
103,1
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Ako z tabuľky vyplýva plnenie rozpočtu všetkých príjmov je pomerne vyrovnaný.
Vysoké percento plnenia vykazujú bežné nedaňové príjmy 277,1 %.Je to podla
ekonomickej klasifikácií položka a podpoložka číslo : 223 003 –stravné vo výške :
10 881,36 €
Čerpanie rozpočtu výdavkov
Skutočné čerpania výdavkov podľa jednotlivých oddielov

Obsah
01 – správa
02 – CO
04 – Komunikácia
05 – TKO
06 – VO a rozvoj obce
08 – kultúra
09 – školstvo
10 – sociáne služby
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finanč.oper.výdavky

Výdavky celkom

v€

Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
133 617
135 864
101,7
83
83
100,0
174
174
100,0
8 250
7 790
94,4
7 375
6 811
92,3
5 397
5 179
95,9
107 930
117 659
109,0
47 543
310 369

47 462
321 022

99,8
103,4

27 960

24 012

85,8

135 237

135 237

100,0

473 566

480 271

101,4

1/ Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Ako z hore uvedenej tabuľky vyplýva obec za celý hospodársky rok sa snažila
dodržať plánovaný rozpočet. Svoje hospodárenie
pravidelne v kvartálnych
intervaloch prejednávala na rokovaniach obecného zastupiteľstva. V prípade potreby
predkladala rozpočtové opatrenia a vykonávala oprávnene doplnenie resp. presuny
na jednotlivých výdavkových položkách.
2/ Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Kapitálové výdavky boli čerpané podľa plánovaných rekonštrukčných prác
a postupne čerpané z poskytnutých štátnych dotácií.
Kapitálové výdavky boli plánované a následne čerpané na rekonštrukciu
a modernizáciu VO a rekonštrukciu zdravotného strediska, vybudovanie altánka.
3/ Čerpanie mimorozpočtových výdavkov
Mimorozpočtové výdavky - čerpanie úveru
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody
z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za
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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 a rozpočtu vyššieho územného celku.
Finančné operácie boli čerpané vo výške 100 % .
Hore uvedené prostriedky boli vynaložené na splácanie úveru v plnej výške.

1.8. Plnenie rozvojových programov
V rámci hodnotenia rozpočtu pozornosť venujem súčasne hodnoteniu vývoja
rozvojových programov obce. Vychádzam zo skutočnosti, že od roku 2007 sa
povinne zostavuje na úrovni obce viacročný rozpočet. Napriek tomu,
že
programový rozpočet obec nezostavuje s rozvojovým programom
sa zaoberá
každoročne pri zostavení svojho kapitálového rozpočtu .
Poznamenávam že od roku 2014 bol zmenený zákon o rozpočtových pravidlách ,
ktorý dáva možnosť obciam do 2 000 obyvateľov
odsúhlasiť na obecnom
zastupiteľstve viacročný rozpočet bez vypracovania programového rozpočtu. Táto
zmena bola zapracovaná aj do zásad hospodárenia a nakladania s finančnými
prostriedkami Obce Horné Semerovce.
Obec Horné Semerovce v roku 2016 pracovala na projekte rozvojového programu:





„Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia,
rekonštrukcii budovy múzea
Vybudovanie altánku
Rekonštrukcii budovy lekárne

Z dlhodobého hľadiska nie sú rozpočtované žiadne kapitálové výdavky súvisiace
s rozvojovými programami, ktoré by mali byť súčasne zosúladené s PHSR
Obec naďalej sa snaží každoročne o získanie štátnych dotácií.

2. Výsledky hospodárenia obce za rok 2016
A/ Výsledky rozpočtového hospodárenia obce podľa rozpočtu
v€
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Rozp.finanč.oprácií

príjmy

výdavky

rozdiel

346 920,41
137 808,72
3 580,20

321 022,58
24 011,73
135 236,60

+ 25 897,83
+113 796,99
-131 656,40

10

Rozpočt.hospodárenie 488 309,33
Znížený o § 16 ods.6
Upravený VH
Finančné operácie
Vylúčené
Výsledok hospodár.

480 270,91

+ 8 038,42
4 441,02
+ 3 597,40
+ 131 656,40
+ 135 253,80

Podľa § 2 písm. b) a c) 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, pričom súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné
operácie.
Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok
alebo schodok rozpočtu sa zisťuje podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písm. b) zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . Podľa tohto ustanovenia „rozpočet
obce sa vnútorne člení na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"),
c) finančné operácie.“
Hore uvedená tabuľka kopíruje výkaz o plnení rozpočtu a
pohyboch na účtoch obce.

nerozpočtovaných

Táto tabuľka vyjadruje plnenie rozpočtu obce v členení na bežný ,
kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií ,tak ako je schválený konečný
rozpočet na rok 2016.
V skutočnosti obec hospodárila a využívala prostriedky bežného rozpočtu na základe
peňažného princípu.
Pri takomto hodnotení výsledok hospodárenia je prebytok
8 038,42 €

v celkovej výške:

+

Tento prebytok v zmysle zákona 583/2004 §16 ods.6 sa znižuje o viazané peňažné
prostriedky podľa osobitných predpisov a to o 4 441,02 € v členení :
1/ dotácie
2/ dopravné žiakom
Ďalej z finančných operácií je vylúčený
z r.2015 za ŠJ vo výške : 819,94 €

4 297,42 €
143,60 €
zostatok mimorozpočtových prostriedkov

Výsledok hospodárenia po vylúčení prostriedkov §16 ods.6 je zisk : vo
výške : +
3 597,40 €, ktorý po očistení o finančné operácie vo výške 819,94
€ zostáva ako výsledný výsledok vo výške : 2 777,46 €.
Hoci celý objem výsledku hospodárenia vrátane finančných operácií je vo výške :
3 597,40 € v zmysle zákona číslo:. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
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územnej samosprávy pri tvorbe rezervného fondu treba vychádzať z výsledku
hospodárenia
bez finančných operácií a mimorozpočtových
príjmov
a výdavkov .
Takto očistený hospodársky výsledok je zisk vo výške : + 135 253,80 €
/Je to rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežných a kapitálových prostriedkov,
znížený o §16 ods.6 /
V zmysle
zákona
č.583/2004
o rozpočtových
pravidlách
územnej
samosprávy § 15 ods.4 obec z výsledku hospodárenia / prebytku / vytvára
rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10%
z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6.
V tomto prípade 10 % prebytku činí : 13 525,38 €

3. Majetok Obce
Definícia pojmu „majetok obce“
Pokiaľ ide o definíciu pojmu „majetok obce“, uvedený §1 zákona 138 /1991 Zb .o
majetku obcí vymedzuje majetok obcí ako hnuteľné a nehnuteľné veci vrátane
finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo
vlastníctve obce podľa tohto zákona alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva
prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona, alebo vlastnou
činnosťou.
Súvaha, resp. bilancia, je prehľadné usporiadanie majetku, t. j. aktív, a zdrojov
jeho krytia, t.j. pasív, v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu. Aktíva sa uvádzajú
na ľavej strane súvahy a pasíva na pravej strane súvahy.
Súvahu obec zostavuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve V zmysle
tohto zákona Súvaha - je podvojná evidencia majetku, prostriedok na vyjadrenie
stavu majetku, patrí k účtovným výkazom. Jednotlivé majetky a zdroje krytia
majetku nazývame súvahové položky.
V súvahe sú premietnuté všetky pohyby / prírastky, úbytky či manká a škody /
majetku ,záväzkov a pohľadávok vykázané v inventúrach preto dávajú verný obraz
o stave majetku obce.
Netto majetok obce k 31.12.2016 je vo výške : 869 535 € a zodpovedá
výške vlastných imanií a záväzkov t.j. 869 535 €

Výška aktív a pasív je totožná čo svedčí o tom že počas roka 2015 boli
zaúčtované všetky účtovné prípady.

Bilancia aktív a pasív podľa účtovnej závierky predstavujú:

12

v€
AKTÍVA

PASÍVA

Názov

Skutočnosť v Názov
€
k31.12.2016

Neobežný majetok
spolu
z toho:
Dlhod. nehmotný
majetok
Dlhodobý hmotný
majetok
Dlhodobý finančný
majetok
Obežný majetok
spolu:
z toho:
Zásoby
Zúčt.medzi subjektami
Pohľadávky dlhodobé
Pohľadávky krátkodobé
Finančný majetok

844 257 Vlastné imanie
z toho:
0 Oceňovacie rozdiely
723 896 Fondy

Majetok spolu:

0
0

120 361 Výsledok hospod.

359 590

25 039 Záväzky

80 832

1 101
0
0
11 120

z toho:
Rezervy
Zučt.rozpočtu obce
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

12 818 Bankové úvery

Prechodné účty aktív

Skutočnosť v
€
k
31.12.2016
359 590

239 Prechodné účty
pasív
869 535 Imanie spolu:

700
4 441
482
21 398
53 811
429 112

869 535

Obec Horné Semerovce majetok oproti minulému roku vykazuje pokles o
43 183 € ,pričom netto majetok obce k 31.12.2015 bol vo výške : 912 718€
Rozdiely v majetku obce :
Neobežný majetok bol znížený o 43 059 € Obežný majetok narástol o 155 €
Prechodné účty aktív boli nižšie o 257 €

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu
1. / úver prijatý v roku 2008 vo výške :
31.12.2018
číslo úveru : 23/020/08 zo dňa 6.2.2008

29 114 €

na dobu 10 rokov t.j. do
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nesplatná čiastka k 31.12.2015 v Prima banke činí : 3 393,25 €
2. /úver prijatý v roku 2013 vo výške : 89 296 € na dobu 10 rokov t.j. do
20.1.2023
číslo úveru : 23/011/10
zo dňa 31.3:2010 zmenený dodatkom číslo 6 –
predlženie doby splatnosti do 20.1.2023.
nesplatná čiastka k 31.12.2015 v Prima banke činí : 9 192,95 €
3./ úver prijatý v roku 2014 vo výške : 25 000 € na dobu 10 rokov .
Číslo úveru : 23/013/14 zo dňa 24.9.2014.
nesplatná čiastka k 31.12.2015 v Prima banke činí : 19 540, 00 €
4./ úver prijatý v roku 2015 zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky / čerpanie:
29.12.2015 / vo výške : 130 232,28 € do 30.09.2016
Číslo úveru: 244785-2015 zo dňa 14.12.2015
Nesplatná čiastka k 31.12.2015: 5 887,48 €
5./ úver prijatý v roku 2015 zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky / čerpanie
: 29.12.2015 /
vo výške: 19 745,24 €, doba splatnosti: 21.12.2020
Číslo úveru: 244806-2015 zo dňa 14.12.2015
Nesplatná čiastka k 31.12.2015: 15 797,24 €

Celková úverová zadlženosť k 31.12.2015:

53 810,92 €.

Hore uvedená úverová zadlženosť obsahuje úver ktorý bol prijatý účelom
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie
v prípade Obce Horné Semerovce na verejné osvetlenie. Zmluva medzi obcou
a Ministerstvom hospodárstva je vedená pod číslom : 402/2015 -2050-1200 pod
značkou : KAHR – 22VS- 1501/0420 .
Úver je vykázaný vo výkaze FIN 6 – 04 riadok 8 21 684,72

Po odpočítaní tohto úveru vlastná úverová zadlženosť obce
k 31.12.2015 je vo výške : 32 126,20 €.
Podiel zadlženosti obce / skutočné bežné príjmy za rok 2016 ku výške
dlhodobých záväzkov/ úvery/ po dobe platnosti 60 dní / je vo výške : 9,26 %
Zadlženosť obce Horné Semerovce oproti roku 2014 klesla o 5,27 %
Porovnanie :
Celková úverová zadlženosť k 31.12.2015 : 39 070 € - celková vlastná úverová
zadlženosť k 31.12.2014: 32 126,20 € - zostatky úverov 1,2, a 3./
Podiel zadlženosti obce v roku 2015 / skutočné bežné príjmy za rok 2015 ku
výške dlhodobých záväzkov/ úvery/ po dobe platnosti 60 dní / bola vo výške :
14,53 %
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5. Prehľad o poskytnutých zárukách
V správe k návrhu záverečného účtu obce Horné Semerovce je uvedené, že obec
Horné Semerovce neposkytla žiadne záruky a ručenie za iné subjekty.

6. Záver
Záverečný účet obce je definovaný ako usporiadaná sústava ukazovateľov, ktoré
charakterizujú výsledky hospodárskej činnosti obce za uplynulý rok. Je to
dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za
rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie, ktorým je spravidla
kalendárny rok. Záverečný účet obce podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení
rozpočtu a porovnanie údajov skutočnosti vo vzťahu k rozpočtu vrátane jeho
aktualizácií.
Na základe vlastného zhodnotenia môžem konštatovať že návrh záverečného
účtu Obce Horné Semerovce za rok 2016 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 Horné Semerovce za rok 2016 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.
Po prehodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2016 a v zmysle § 16 ods.10
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému
zastupiteľstvu v Horných Semerovciach:
 prerokovať záverečný účet
je predložený

obce Horné Semerovce

za rok 2016 , tak ako

a
 súhlasiť s celoročným hospodárením bez výhrady.
.
Ing. Tureková Agnesa
hlavná kontrolórka obce Horné Semerovce

V Horných Semerovciach
dňa : 10.5.2017
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