Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Okružná a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2015
V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko
k návrhu záverečného účtu obce Okružná za rok 2015.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2015
boli:


Údaje o plnení rozpočtu, rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2015



Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015



Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu



Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015



Stav a vývoj dlhu k 31.12.2015



Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.



Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

Rozpočet obce Okružná na rok 2015 bol schválený dňa 15.12.2015 uznesením obecného
zastupiteľstva č. 2/5/2014. Rozpočet bol upravený dňa 20.11.2015 uznesením č. 1/8/2015.
Východiská spracovania stanoviska k záverečnému účtu obce Okružná za rok 2015:


Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2015 je spracovaný v súlade zo zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
a obsahuje všetky náležitosti podľa §16 ods. 5 uvedeného zákona.


Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Okružná

Podľa §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je pred schválením záverečný
účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli
obyvatelia obce vyjadriť. Obec si túto povinnosť splnila zverejneným návrhu záverečného účtu
obce Okružná za rok 2015 na webovej stránke obce Okružná a oznámením na obecnej tabuli
o zverejnení záverečného účtu za rok 2015 na webovej stránke obce dňa 28.4.2016.



Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce

Podľa Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §16 ods. 3
a Zákona 369/1990 o obecnom zriadení §9 ods. 4, obec je povinná dať si overiť účtovnú
závierku. Audit vykoná Ing. Marek Lipka.
 Dodržanie metodickej správnosti 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 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
V návrhu záverečného účtu boli vynechané údaje o hospodárení príspevkových organizácií
v pôsobnosti obce a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, keďže v pôsobnosti
obce Okružná nie sú žiadne príspevkové organizácie a obec nevykonáva podnikateľskú
činnosť.

Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce Okružná sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa
15.12.2014 uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/5/2014. Rozpočet na rok 2015 bol
zostavený ako prebytkový. Schválený rozpočet bol upravený dňa 20.11.2015 uznesením č.
1/8/2015 a to na výšku celkových príjmov 215 773 EUR a výšku celkových výdavkov 199 778
eur a vytvoreným prebytkom 15 995 EUR.
Prehľad o plnení príjmov a čerpaní výdavkov za rok 2015 v EUR
schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

Rozdiel
skutočnosť

(skutočnosť –
upravený rozpočet)

Príjmy celkom

205 900

215 773

221 188

5 415

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie

155 900
14 600
35 400

201 173
14 600
0

206 600
14 588
0

5 427
-12
0

Výdavky celkom

190 900

199 778

202 556

2 778

z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavkové operácie

140 900
14 600
35 400

199 778
0
0

202 556
0
0

2 778
0
0

Skutočnosť

Bežný

Príjmy
Výdavky

206 600
202 556

14 588
0

0
0

221 188
202 556

4 044

14 588

0

18 623

Výsledok
hospodárenia

Kapitálový Finančný Celkom

Skutočný výsledok hospodárenia obce Okružná za rok 2015 je prebytok hospodárenia
vo výške 18 623 EUR, čo predstavuje zlepšenie v porovnaní s upraveným rozpočtom o + 2 637
EUR a to najmä:
- výnosom dane z príjmov poukázaného územnej samospráve + 2537
- prijatými grantmi a transfermi + 3349
Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 bude v súlade s §9 ods. 3 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v celej výške použitý na tvorbu rezervného fondu.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
Záverečný účet obce obsahuje stručnú bilanciu aktív a pasív, ktorá je vyrovnaná na
strane aktív a pasív vo výške 683 688,64 eur.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 7 ods.1, obec je povinná hospodáriť
s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanova a ochrany a tvorby životného
prostredia.
Na strane aktív v celkovej hodnote 683 688,64 eur je evidovaný:
- neobežný majetok vo výške 619 056,20 eur, z toho:


Dlhodobý nehmotný majetok

13 110 eur



Dlhodobý hmotný majetok

596 190,51 eur



Dlhodobý finančný majetok

9 755,70 eur

- obežný majetok vo výške 64 632,44 eur, z toho:
 Zúčtovanie medzi subjektmi VS

5 088,35 eur

 Krátkodobé pohľadávky

1 263,17 eur

 Finančné účty

58 280,92 eur

K 31.12.2015 obec Okružná eviduje tieto pohľadávky:
Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti 123,17 eur, pohľadávky na vývoze odpadu 140,00
eur, pohľadávky voči zamestnancom 1000,00 eur a pohľadávku voči ÚPSVaR – Projekt Šanca
na zamestnanie – refundácia miezd 5088,35 eur.
Stav a vývoj pohľadávok
Na finančnú a platobnú situáciu obce vplýva stav pohľadávok. Krátkodobé pohľadávky
sú splatné do 1 roka. Nepriaznivým javom je nárast stavu krátkodobých pohľadávok oproti roku
2014 o 1192,93 eur.
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2014

70,24 eur

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2015

1263,17 eur

Medziročný nárast pohľadávok

1192,93 eur

Na strane pasív v celkovej hodnote 683 688,64 eur sú evidované:
- Vlastné imanie vo výške 278 140,45 eur, z toho:
 Výsledok hospodárenia

278 140,45 eur

- Záväzky vo výške 15976,51 eur, z toho:
 Rezervy

400,00 eur

 Dlhodobé záväzky

898,46 eur

 Krátkodobé záväzky

14678,05 eur

K 31.12.2015 obec Okružná eviduje tieto záväzky:
Dlhodobé záväzky vo výške 898,46 eur. Krátkodobé záväzky vo výške 14 678,05 eur,
z toho záväzky voči dodávateľom 1 887,64 eur, záväzky voči zamestnancom 7 665,12 eur,
záväzky voči poisťovniam a daňovému úradu 4 992,69 eur a preplatky na stravnom 132,60 eur.
Stav krátkodobých záväzkov nie je nepriaznivý, keďže sa jedná o mzdy uhradené
zamestnancom v januári 2016 a záväzky voči dodávateľom za faktúry so splatnosťou v januári
2016.

Stav a vývoj dlhu (záväzkov)
K 31.12.2015 obec vykazuje záväzky vo výške 15 976,61 eur.
Dlhodobé záväzky k 31.12.2014

524,34 eur

Dlhodobé záväzky k 31.12.2015

898,46 eur

Medziročný nárast dlhodobých záväzkov

374,12 eur

Krátkodobé záväzky k 31.12.2014

15 428,99 eur

Krátkodobé záväzky k 31.12.2015

14 678,05 eur

Medziročný pokles krátkodobých záväzkov

750,94 eur

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnický osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákone č. 583/2004 Z.z.
V roku 2015 bola poskytnutá dotácia dobrovoľnému požiarnemu zboru v Okružnej vo
výške 2000 eur na bežné výdavky spojené s činnosťou tejto organizácie. Dotácia bola účelne
a hospodárne využitá na túto činnosť v plnej výške.

Záver

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný
v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie
obce Okružná za rok 2015. Vzhľadom na to, že hospodársky výsledok obce je prebytkový, obec
vynaložila finančné prostriedky hospodárne a účelne.
Do doby spracovania tohto stanoviska nebola ročná účtovná závierka k 31.12.2015
overená audítorom, ale obec prisľúbila vykonanie auditu Ing. Marekom Lipkom.
Na základe uvedených skutočností návrh záverečného účtu obce Okružná za rok 2015
odporúčam schváliť bez výhrad.

V Okružnej 12.5.2016

Mgr. Miroslava Sučková
Hl. kontrolór obce

