Hlavný kontrolór Obce Ing. Anton Ivan

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018
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 Sady nad Torysou za rok 2018.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Sady nad Torysou za rok 2018. Návrh bol zverejnený dňa 02.06.2019 na úradnej tabuli.
Návrh záverečného účtu Obce Sady nad Torysou za rok 2018 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 hodnotil:
náležitosti návrhu záverečného účtu obce

-

údaje o plnení rozpočtu
aktíva a pasíva
stav a vývoj dlhu

poskytnuté dotácie podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú
obcou zverejnené iným spôsobom
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so – Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce .
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n .p. si splnila povinnosť, dať si overiť účtovnú závierku
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 9 ods.4 v z. n. p.
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 fondov - rezervný fond.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri
zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne
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
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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, prehľad
o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov a hospodárenie fondov.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh rozpočtu neobsahuje,
pretože obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Sady nad Torysou sa riadilo rozpočtom, ktorý bol
schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 192/2017, prijatého na zasadnutí OZ dňa
11.12.2017.
Schválený rozpočet Obce Sady nad Torysou bol v priebehu roka upravovaný na základe
uznesení obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :
Uznesením č : 204/2018 zo dňa
Uznesením č : 214/2018 zo dňa
Uznesením č : 7/2018 zo dňa
Uznesením č : 8/2018 zo dňa

09.4.2018 18.6.2018 27.12.2018 27.12.2018 -

1. rozpočtové opatrenie
2. rozpočtové opatrenie
3. rozpočtové opatrenie
4. rozpočtové opatrenie

Rozpočet celkovo
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Príjmy celkovo
Výdavky celkovo

1 129 023

1 362 222

1 054 143,53

1 067 684

1 219 036

942 011,98

Hospodárenie

61 339

143 186

0

0

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpaný rozpočet

830 923
692 684
138 239

887 255
793 435
93 820

895 547,01
693 984,84
201 562,17

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpaný rozpočet

46 100

50 100

4 000

353 000

403 601

225 840,96

-306 900

-353 501

-221 840,96

Rozdiel

112 131,55
19 778,40,03 * vylúčenie
92 353,15

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie

Rozdiel

Kapitálový rozpočet
Kapitálové
príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie

Rozdiel
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Finančné operácie
Príjmové fin.
operácie
Výdavkové fin.
operácie
Hospodárenie

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpaný rozpočet

252 000

424 868

154 596,52

22 000

22 000

22 186,18

230 000

402 868

132 410,34

Rozdiel

(všetko uvedené v €)
Plnenie rozpočtu príjmov
V rozpočte sa po všetkých zmenách uvažovalo s celkovými príjmami vo výške 1 362
222,38 € a výdavkami vo výške 1 219 035,58 €. Bežné príjmy sa rozpočtovali vo výške 887
254,58 € a bežné výdavky vo výške 793 434,54 €. Kapitálové príjmy boli plánované vo výške
50 100,00 € a kapitálové výdavky boli plánované vo výške 403 601,04 €. Príjmové finančné
operácie boli plánované vo výške 424 867,80 € a výdavkové finančné operácie 22 000,00 €.

Dosiahnuté skutočné príjmy a výdavky obce v Sady nad Torysou k 31.12.2018
Obec dosiahla celkové príjmy vo výške 1 054 143,53 € a celkové výdaje vo výške 942
011,98 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje prebytok hospodárenia vo výške
112 131,55 €, ktorý podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov je znížený o nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov pre
základne školy vo výške 19 778,40 €( FP ŠR). Upravený hospodársky výsledok vo výške 92
353,15 € navrhujem celý použiť na tvorbu rezervného fondu.
Významnou položkou v hospodárení obce boli daňové príjmy, z toho hlavne podielové
dane, ktoré boli naplnené na 105,9 %, čo predstavuje viac ako 545 272,00 €. Príjmy z
prenájmu majetku obce boli vo výške 48 508,89 €, daň z pozemkov a stavieb bola vo výške
26 590,80 €, poplatky za služby , správne a iné poplatky od občanov boli dosiahnuté vo
výške 42 966,08 €, príjem za vývoz TDO bol vo výške 20 799,63 eur , transfery zo ŠR boli vo
výške 185 624,25 €, refundácie energií boli vo výške 8 226,44 €, kapitálové príjmy boli vo
výške 0,00 € a príjem z rezervného fondu bol vo výške 154 266,52 €.

Plnenie rozpočtu výdavkov
Vo výdavkovej časti najväčšiu položku tvorili mzdy a odvody, odvoz TDO + VKK,
vodné a stočné, verejné osvetlenie, výdavky na všeobecný materiál, splátka úveru ŠFRB,
oplotenie detského ihriska a naplánované finančné prostriedky na realizáciu investičných
akcií a na projektové dokumentácie.
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. 16786/200x-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a VÚC.
Schodok bežného a kapitáloveho rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm.a) a b) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vo výške 20 278, 79 eur.
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Schodok bol vysporiadaný z príjmových finančných operácií v plnej výške t.j. 20 278,79 eur.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v sume 132 410,34 eur navrhujeme
použiť na vysporiadanie schodku upraveného bežného a kapitáloveho rozpočtu vo výške
40 057,19 eur.
v
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
to nedočerpaných dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu - normatívne finančné
prostriedky pre Základné školy.
Objem účelových prostriedkov ŠR, ktoré boli poskytnuté a nevstupujú do výsledku
roku 2017 v objeme 19 778,40 € bol odvedený na osobitný účet a bude použitý v roku 2019.
Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2018 v objeme 92 353,15 € je
súčasťou návrhu záverečného účtu:
NÁVRH PRE OZ :
prebytok rozpočtu vo výške 92 353,15 € použiť do rezervného fondu obce

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva obce, t.j. Majetok, spolu podľa účtovnej závierky k 31.12. 2018 predstavujú sumu
2 917 232,56 €.
Pasíva, t.j. Vlastné zdroje krytia a záväzky, podľa účtovnej závierky k 31.12. 2018
predstavujú sumu 2 917 232,56 €.

3. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
3.1

Prijaté granty a transfery

V roku 2018 obec prijala poskytnuté účelovo viazané transfery v celkovej výške 186 624,25 €,
ktoré boli použité v súlade s ich účelom. Z uvedených transferov boli najvyššie normatívne
finančné prostriedky pre ZŠ vo výške 176 690,40 €, stravné a školské potreby pre deti v
hmotnej núdzi 2 975,40 €,

voľby 1 545,58 €, Rodičovský príspevok 1 286,70 €. K

31.12.2018 zostali nevyčerpané normatívne finančné prostriedky pre ZŠ vo výške 13 564,00
€ a nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu v
sume 5615,33 eur a cudzie prostriedky prijaté na zabezpeku nájomného vo výške 330,- eur.
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3.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce :
TJ Mladosť Byster

4 000,00 €

TJ F.C. Zdoba

4 000,00 €

ZŤP- ZO Byster

1 000,00 €

Centrá voľného času

1 964,44 €

Reformovaná kresťan. Cirkev

4 000,00 €

Rímskokatolícka cirkev

4 000,00 €

Gréckokatolícka cirkev

4 000,00 €

Všetky poskytnuté dotácie boli vyčerpané a vyúčtované v súlade s horeuvedeným VZN.

4. HOSPODÁRENIE FONDOV v roku 2018 /Eur/

Názov fondu
Rezervný fond

Poč. stav k 1.1.
174 947,99

Tvorba
158 436,79

Čerpanie
154 266,52

Kon. stav k 31.12.
179 118, 26

5. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec Sady nad Torysou k 31.12.2018 nemá dlh, spláca úver ŠFRB. Schválená výška
úveru zo ŠFRB bola v sume 720 811,58 € (Úverová zmluva č. 806/256/2010). Zostatok úveru
k 31.12.2018 bol vo výške 540 750,63 €. V priebehu sledovaného obdobia splátka istiny
bola uhradená vo výške 22 186,18 € a splátka úrokov bola vo výške 5 634,74 €. Tento úver sa
nezapočítava do dlhovej zaťaženosti obce podľa ust.§ 17, ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Sady nad Torysou za rok 2018 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 Sady nad Torysou za rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2018 a hospodárenie obce za rok 2018 v súlade s
§ 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy boli overené audítorom.
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Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu obce Sady nad Torysou k 31.12.2018 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
Jednou zo základných úloh pri výkone samosprávy je podľa zákona o obecnom
zriadení starostlivosť o obec, o všestranný rozvoj jej územia a plnenie požiadaviek a potrieb
občanov. Obec síce hospodárila v roku 2018 s výrazným prebytkom 92 353,15 € , ale bolo
to ovplynené, hlavne z dôvodu nečerpania naplánovaných finančných prostriedkov na
investičné akcie /výkup pozemkov 60 000,- eur, projektová dokumentácia 56 270,- eur,
rekonštrukcia časti objektu Ocu a stavebné úpravy 20 295,- eur spolu v celkovom
úhrne cca 136 000,00 €.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Sady nad Torysou za rok 2018 výrokom :

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

V Sadoch nad Torysou, dňa 7. 6. 2019

Ing. Anton Ivan
hlavný kontrolór obce
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