Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce Šumiac za rok 2014
Predložené obecnému zastupiteľstvu obce Šumiac dňa 23. apríla 2015

Stanovisko k záverečnému účtu obce bolo vypracované v súlade s paragrafom 18f ods c) zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení zákona č. 479/2010 Z. z.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu a je podložené výsledkami
následných finančných kontrol, ktoré som pri tejto príležitosti vykonala.

1. Zákonnosť predloženého návrhu ZÚ
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:
so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
so zákonom č. 479/2010 Z. z. o obecnom zriadení (úplné znenie),
so zákonom o účtovníctve,
so zákonom o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
v súlade so zákonom o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a s ďalšími predpismi
a s ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
konštatujem súlad s existujúcimi internými predpismi obce a so súvisiacimi VZN obce.
Obec nemá vypracované samostatné Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce.
1.3 Dodržiavanie informačnej povinnosti zo strany obce
Podľa par. 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: (9) Pred
schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu
– zverejní sa15 dní najmenej pred schválením, aby sa občania mohli k nemu vyjadriť (podľa par. 9 ods.
2 zákona č. 479/2010 Z. z. o obecnom zriadení).
1.4 Dodržiavanie povinnosti auditu zo strany obce
Podľa par. 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si obec musí do konca roka po
skončení hospodárskeho roka splniť povinnosť nechať overiť účtovnú závierku audítorom.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh ZÚ bol spracovaný v súlade s par. 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
ZÚ je potrebné zostaviť v štruktúre:
a) plnenie rozpočtu v členení podľa par. 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 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú
obcou
zverejnené
iným
spôsobom,

f)
údaje
o
nákladoch
a
výnosoch
podnikateľskej
g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.

činnosti,

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované v štruktúre podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle Opatrenia
MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca
2006 a z 23. apríla 2008.
Obec predložila návrh ZÚ v príjmovej časti podľa ekonomickej klasifikácie a podľa zdroja financovania,
vo výdavkovej časti podľa jednotlivých stredísk hospodárenia a podľa zdroja financovania, ale aj
v programovej štruktúre.
Upozorňujem na povinnosť obce hodnotiť aj plnenie rozpočtu v programovej štruktúre, t. j. hodnotiť
plnenie programov obce pomocou tzv. systému merateľných ukazovateľov. Ďalej v súvislosti
s programovým rozpočtovaním má obec povinnosť vypracovať polročnú monitorovaciu a koncoročnú
hodnotiacu správu (vrátane plnenia merateľných ukazovateľov). Obce do 2 tis. obyvateľov nemajú
povinnosť programového rozpočtovania, ak to odsúhlasí OZ.

3. K jednotlivým častiam Záverečného účtu podrobnejšie.
-

-

-

Rozpočtové hospodárenie – obec skončila rozpočtové hospodárenie s prebytkom bežného
rozpočtu vo výške 6 034 Eur a schodkom kapitálového rozpočtu 3 665. Výsledný prebytok
rozpočtového hospodárenia obce predstavuje 2 369 Eur.
V porovnaní s minulým rokom bežné príjmy rozpočtu obce rástli o 4% a výdavky z rozpočtu
obce o 2,5%.
Rozpočtované príjmy z miestnej dane z pozemkov obec naplnila na 89%, zo stavieb na 86%,
rozpočtované príjmy z dane za psa sa naplnili na 74%.
Z rozpočtovaných výdavkov boli najvýraznejšie prekročené výdavky na miestne komunikácie
(čerpanie na 131%), výdavky na nakladanie s odpadmi (144 %), mierne výdavky materskej
školy.
Programový rozpočet – obec uplatňovala programové rozpočtovanie, resp. iba tvorbu
rozpočtu, nevytvárala ďalej ukazovatele, nesledovala ich plnenie, nevyhotovovala
monitorovaciu ani záverečnú správu (par. 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č. 583/2004 Z. z.), preto od roku 2015 obec zrušila uplatňovanie programového
rozpočtovania. Medziročne sa výdavky v jednotlivých podprogramoch vyvíjali takto: Program
1 Správa obce – podprogram 1,1 Manažment obce 97%. Program 2 Propagácia a marketing –
podprogram 2,1 Externý marketing 103%, podprogram 2,2 Interný marketing 106 %. Program
3 Interné služby obce – podprogram 3,1 Poradenstvo-konzultačné a právne služby 66%;
podprogram 3,4 Údržba a prevádzka budov 96%; podprogram 3,6 Autodoprava pre potreby
OcÚ 113%. Program 4 Služby občanom – podprogram 4,3 Obecný rozhlas 149%. Program 5
Bezpečnosť, právo, poriadok – podprogram 5,1 Verejný poriadok a bezpečnosť 161%;
podprogram 5,3 Verejné osvetlenie 46%. Program 6 Odpadové hospodárstvo – podprogram
6,1 Nakladanie s odpadmi 111%; podprogram 6,2 Čistička odpadových vôd a kanalizácia – 51%.
Program 7 Miestne komunikácie – podprogram 7,3 Zimná a letná údržba miestnych
komunikácií 102%. Program 8 Vzdelávanie – podprogram 8,1 Materská škola 108%;
podprogram 8,4 Školská jedáleň 102%. Program 9 Kultúra – podprogram 9,1 Podpora
a organizácia kultúrnych podujatí 87%. Program 10 Šport – podprogram 10,1 Športový oddiel
v obci 46%. Program 13 Sociálne služby – podprogram 13,1 Sociálne služby pre sociálne
a zdravotne znevýhodnených 109%; podprogram 13,2 Sociálne služby pre starých občanov
178%; podprogram 13,3 Sociálne služby pre rodiny v deťmi v hmotnej a sociálnej núdzi 120%;
podprogram 13,4 Terénna sociálna práca 108%; podprogram 13,5 Aktivačné práce 38%.
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-

-

-
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-

-

Mimorozpočtové fondy- obec z prebytku rozpočtového hospodárenia tvorí rezervný fond vo
výške 10% a zvyšok prebytku bude príjmom mimirozpočtového Peňažného fondu obce (toto
rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia v roku 2014 schválilo OZ spolu so schválením
Záverečného účtu).
Pripomínam, že obec musí schváliť v OZ zásady hospodárenia s mimorozpočtovými fondmi
(tvorbu aj použitie) a prostriedky z týchto fondov môže zapojiť do rozpočtu iba po schválení
účelu použitia v rozpočte obecným zastupiteľstvom a to cez príjmové finančné operácie.
Prostriedky mimorozpočtových fondov je obec povinná viesť na samostatnom účte (aspoň
v analytickej evidencii je potrebné tieto účty – rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov
– rozlíšiť.
Majetok obce – obec vykazuje pohľadávky z daní a poplatkov (za komunálny odpad a za
opatrovateľskú službu) vo výške 56 853 Eur, záväzky krátkodobé 60 236 Eur + záväzky
(zúčtovanie medzi subjektmi VS) 16 007 Eur.
Hospodárenie obchodných spoločností obce. Obecná obchodná spoločnosť Podnik služieb
obce Šumiac, s. r. o., hospodárila v roku 2014 so ziskom 2 258 Eur. Podnik Obec Šumiac
Kameňolom Červená Skala, s. r. o. vykázala stratu 15 746. O rozdelení zisku i o úhrade straty
rozhoduje starosta obce ako valné zhromaždenie a informuje o tom poslancov OZ.
Podľa Obchodného zákonníka, ktorý upravuje obchodné spoločnosti i podľa článku XVIII. Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šumiac: Starosta (ako predstaviteľ valného
zhromaždenia obecných obchodných spoločností ) predkladá zastupiteľstvu informácie
o účtovnej závierke spoločnosti a o rozhodnutí o rozdelení zisku alebo o úhrade straty do 30
dní po ich schválení v príslušnom orgáne spoločnosti. Podľa par. 17 ods. 5 zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do konca
6 mesiacov po skončení roka. A podľa par. 19 ods. 3 Účtovná závierka účtovnej jednotky musí
byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa
zostavuje.
Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (par. 16 ods. 3)
obec overuje účtovnú závierku audítorom podľa zákona o účtovníctve (v zmysle zákona č.
431/2002 Z. z o účtovníctve). Ďalej zostavuje obec i obchodné spoločnosti podľa tohto zákona
výročnú správu, ktorú overuje audítor.
V zmysle par. 16, ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu za rok 2014
s výrokom

CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE SA SCHVAĽUJE BEZ VÝHRAD.

Návrh uznesení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Šumiac za rok 2014 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ obce Šumiac za rok 2014.

Ing. Erika Ľapinová, PhD.

HK obce Šumiac

