Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Šumiac
k záverečnému účtu zo dňa 28. februára 2016. Záverečný účet obce
bol prerokovaný na OZ dňa 10. marca 2016
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu bolo vypracované v súlade s par. 18f zákona ods. 1
písmeno c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Obec pri svojom hospodárení postupovala v súlade so zákonmi o rozpočtových pravidlách verejnej
správy č. 523/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., v súlade so
zákonom o miestnych daniach a poplatku č. 582/2004 Z. z., zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
z. n. p. a ďalšími legislatívnymi predpismi. Pri hospodárení s majetkom a finančnými prostriedkami sa
riadi obec aj internými predpismi, najmä VZN o miestnych daniach a poplatku, Zásadami hospodárenia
s majetkom obce, VZN o opatrovateľskej službe a ďalšími internými predpismi.
Pri hospodárení som nezistila žiadne závažné nedostatky v oblasti hospodárnosti, efektívnosti,
účelnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami. Pripomienky a nedostatky uvádzam podrobnejšie
v správe z kontrolnej činnosti za rok 2015, vrátane návrhov na odstránenie zistených nedostatkov,
ktorých nápravu budem priebežne kontrolovať.

Splnenie legislatívnych povinností
a zostavením záverečného účtu
-

v súvislosti

s hospodárením

obce

obec zostavuje záverečný účet v súlade s par. 16 zákona č. č. 583/2004 Z. z o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy,
svoje hospodárenie za rok 2015 uzatvorila s prebytkom,
priebežné úpravy rozpočtu robila formou rozpočtových opatrení v súlade s par. 14 zákona č. č.
583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
záverečný účet schválilo obecné zastupiteľstvo 10. marca 2016 v súlade s par. 16 ods. 9 – 12
zákona č. č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
o použití prebytku rozpočtového hospodárenia rozhodlo OZ pri schvaľovaní záverečného účtu
v súlade s par. 15 zákona č. č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec tvorí povinný rezervný fond a ďalší mimopeňažný fond rozvoja obce v súlade s par. 15
zákona č. č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade so
Zásadami hospodárenia s majetkom obce Šumiac

Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje v súlade s par. 16 ods. 5
zákona č. 583/2004 Z. z. najmä:
-

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých
príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku - obecné
zastupiteľstvo odsúhlasilo neuplatňovanie programového rozpočtovania v obci Šumiac. Obec
nie je na základe tohto uznesenia OZ zostavovať rozpočet v programovej štruktúre.

K jednotlivým položkám príjmov a výdavkov
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov, bežný a kapitálový rozpočet
V roku 2015 sa podarilo obci vybrať daň s pozemkov vo viac ako dvojnásobnej výške oproti rozpočtu
(výber zvýšený o 110%). V prípade dane zo stavieb sa zvýšil výber o 15% oproti rozpočtovanej výške.
Z príjmov z prenájmu pozemkov aj budov získala obec oproti rozpočtovaným 58 200 Eurám 96 284 Eur,
čo je nárast o 65%. Celkovo bežné príjmy obce presiahli rozpočtované príjmy o 41 tis. Eur.
Bežné výdavky obce. Obec čerpala v roku 2015 o 50 tis. Eur viac ako rozpočtovala. Najvýznamnejšími
výdavkovými položkami v bežnom rozpočte obce boli výdavky na chod OÚ, výdavky strediska materská
škola, výdavky na miestne komunikácie a výdavky na nakladanie s odpadmi. Táto položka by nemala
prekračovať výšku príjmy za zber a likvidáciu KO. V roku 2015 však výdavky v tejto položke prevýšili
príjmy o sumu 9 428 Eur. Ide o dlhodobý trend. Preto odporúčam obci zvážiť dve alternatívy:
dôslednejší výber poplatkov za KO, alebo navýšenie poplatku (čo je však riešenie na úkor pravidelne
platiacich poplatníkov a v prospech neplatičov).
Celkový bežný rozpočet bol prebytkový, tak ako predpisuje zákon. Bežné príjmy do rozpočtu obce
prevyšovali výdavky o 54 tisíc Eur.
Kapitálový rozpočet obce bol schodkový. Kapitálové príjmy do rozpočtu obce z predaja majetku vo
výške 1 167 Eur boli nižšie ako výdavky z rozpočtu obce na rekonštrukciu kotolne vo výške 21 068 Eur.
Schodok kapitálového rozpočtu tak predstavuje 19 901 Eur. Tento schodok bol krytý prebytkom
bežného rozpočtu.
Obec použila prebytok rozpočtu za rok 2015 v súlade s par. 15 zákona č. č. 583/2004 Z. z
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom
obce Šumiac. 10% prebytku použila na tvorbu rezervného fondu, zvyšných 90% vložila do peňažného
mimorozpočtového fondu rozvoja obce. Stav prostriedkov v oboch fondoch k 31. 12. 2015 je
v Záverečnom účte obce, ktorý je k dispozícii na webe obce Šumiac.

Majetok obce
Obec eviduje k 31. 12. 2015 daňové pohľadávky vo výške 35 240 Eur, z toho z poplatku za komunálne
odpady 3 977 Eur a z poplatku za opatrovateľskú službu 30 788 Eur. V porovnaní s minulým rokom však
výška daňových pohľadávok klesla, čo je pozitívny trend. Podrobnejšie sú najvýznamnejšie položky
aktív a pasív uvedené v Záverečnom účte obce Šumiac za rok 2015. Osobne pohľadávky, záväzky.

Hospodárenie obecných obchodných spoločností
Podnik služieb obce Šumiac – obchodná spoločnosť hospodárila so ziskom 4 810 Eur po zdanení.
Výnosy dosahovala z predaja drevnej hmoty (41 643 Eur) a najvyššie položky nákladov predstavovali
náklady na práce v ťažbe vo výške 20 126 Eur a nájom obci 10 tis. Eur.
Kameňolom Červená Skala – obchodná spoločnosť dlhodobo dosahuje vysoké straty. V roku 2015
strata predstavovala 80 802 Eur. V roku 2015 tvorili najväčšie výnosy za nájom 32 048 Eur a za odber
nákladov 49 598 Eur. Najvyššími nákladovými položkami sú nájom obci 59 tis. Eur, odpisy 38 tis. Eur.

Základná škola Šumiac, rozpočtová organizácia obce
Základná škola Šumiac, ako rozpočtová organizácia obce, zostavuje svoj vlastný rozpočet v súlade so
zákonom č. s par. 15 zákona č. č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy.
Základná škola hospodári s majetkom obce, ktorý jej bol zverený do správy v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí.

Na základe výsledkov kontrol realizovaných v priebehu roka 2015 i kontrol
uskutočnených v súvislosti s prípravou a schvaľovaním záverečného účtu
odporúčam poslancom OZ Šumiac „schváliť celoročné hospodárenie obce
Šumiac za rok 2015 bez výhrad“.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v z. n. p. sú obce povinné dať si overiť účtovnú závierku audítorom, ktorý pri overovaní
účtovnej závierky obce overuje hospodárenie obce podľa rozpočtu a tiež aj hospodárenie s ostatnými
finančnými prostriedkami, overuje stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných
zdrojov financovania v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V Šumiaci, 28. februára 2016

Ing. Erika Ľapinová, PhD.
hlavná kontrolórka obce Šumiac

