OBEC UHORSKÁ VES
HLAVNÝ KONTROLÓR
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Uhorská Ves za rok 2016

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k
záverečnému účtu obce Uhorská Ves za rok 2016.
Stanovisko som spracovala na základe predloženej účtovnej závierky obce za rok 2016, súvahy, výkazu ziskov a
strát, hlavnej knihy, ďalších podkladov a doplňujúcich údajov k 31.12.2016, vyžiadaných od pracovníkov Obecného
úradu.
1. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce
1.1

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu obce Uhorská Ves za rok 2016 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je spracovaný v
súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) .
1.2

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Uhorská Ves

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce dňa 18.4.2017, t.j. v zákonom
stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom
zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.3

Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce

Obec má povinnosť v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dať overiť účtovnú
závierku a rozpočtové hospodárenie podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v termíne do 31.12.2017. Tento
termín ešte neuplynul.
1.4

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti.
2. Spracovanie záverečného účtu
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení
rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § 16
ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k zriadeným
alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla
finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom
VÚC. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa §16 ods. 5 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy:
Rozpočet obce na rok 2016
Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

(bilancia výsledku rozpočtového hospodárenia a návrh na vysporiadanie v záverečnom účte)
Tvorba a použitie fondov obce
Usporiadanie finančných vzťahov voči:
-štátnemu rozpočtu
-štátnym fondom
-ostatným právnickým a fyzickým osobám
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 a prehľad o poskytnutých zárukách
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona
583/2004 Z.z.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých
príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky
v zmysle všeobecne záväzných predpisov.
3. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce Uhorská Ves sa v roku 2016 riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č. 79/2015 dňa 07.12.2015. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný čím boli naplnené
podmienky § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V roku 2016 obec Uhorská Ves v
zmysle §4 ods. 5) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle čl.3 bod 10. Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Uhorská Ves
zostavovala rozpočet bez uplatňovania programovej štruktúry.
Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený 24 rozpočtovými zmenami, z toho 18 rozpočtových zmien bolo
vykonaných v kompetencii starostu obce a 6 rozpočtových zmien bolo schválených obecným zastupiteľstvom.
Rozpočet po rozpočtových zmenách bol upravený zo 165 525 € na 173 453,16 €. Rozpočet na rok 2016 bol zostavený
v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto
zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie. Údaje o plnení
rozpočtu boli v členení podľa§ 10 ods. 3 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Uvádzam prehľad súhrnných údajov o rozpočte a jeho plnení v €.

UKAZOVATELE ROZPOČTU 2016
Bežný rozpočet
Obec
príjmy
výdavky
rozdiel

schválený
117 602
118 025
- 423

Kapitálový rozpočet
schválený
príjmy
výdavky
rozdiel

47 923
0
+ 47 923

Kapitálový + bežný (bez FO)
schválený
príjmy
výdavky

117 602
165 525
- 47 923

upravený
124 535,66
124 958,66
- 423

upravený
47 923
0
+ 47 923

upravený
125 530,16
173 453,16
- 47 923

údaje v €
čerpanie
138 681,47
118 611
+ 20 070,47

čerpanie
33 419,33
0
+ 33 419,33

čerpanie
153 054,35
152 601,83
+ 452,52

Finančné operácie
schválený
príjmy
výdavky
rozdiel

47 923
0
+ 47 923

Celkový rozpočet obce
schválený
príjmy
výdavky
rozdiel

165 525
165 525
0

upravený

čerpanie

47 923
0
+ 47 923

upravený

33 419,33
0
+ 33 419,33

čerpanie

173 453,16
173 453,16

186 473,68
152 601,83
+ 33 871,85

Obec Uhorská Ves v roku 2016 dosiahla v oblasti bežného a kapitálového rozpočtu prebytok vo výške 452,52 € a v
oblasti finančných operácií prebytok 33 419,33 €, celkový prebytok 33 871,85€. V percentuálnom vyjadrení obec
naplnila rozpočet v oblasti príjmov na 112,65% a výdavky čerpala vo výške 92,19% z upraveného rozpočtu na rok 2016.
Z výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške 33 871,85 € sa vylučujú položky vo výške 181,40 € (nevyčerpané
prostriedky zo SF podľa zákona 152/1994 Z.z. a vo výške 2 500,19 € (nevyčerpaný účelovo určený dar), zostávajúci
výsledok vo výške 31 190,26 € bude vysporiadaný prevodom na rezervný fond, v súlade so „Smernicou o rozpočtových
pravidlách obce Uhorská Ves“, bod 16.8.
TVORBA A POUŽITIE FONDOV OBCE
Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1.2016 bol vo výške 30 911,21 €. Prídel do rezervného fondu prevodom z
výsledku hospodárenia za rok 2013 bol 30 727,91 €. Do príjmových a výdavkových rozpočtových operácií bola použitá
čiastka 21 996,33 €. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2016 predstavuje 39 642,78 €.
Sociálny fond - Tvorbu a použitie upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. a vnútorná Smernica obce Uhorská Ves o
sociálnom fonde (ďalej len SF).
K 31.12.2013 vykazovala obec zostatok sociálneho fondu vo výške 129,54 €. Prírastok predstavoval sumu 315,66 €,
účelom čerpania vo výške 263,80 € bolo závodné stravovanie zamestnancov. K 31.12.2016 obec vykazovala zostatok
fondu 181,40 €.
4. Usporiadanie finančných vzťahov
Obec Uhorská Ves mala finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu a voči fyzickým a právnickým osobám formou
grantov a dotácií. Všetky tieto vzťahy boli k 31.12.2016 vysporiadané.
5. Bilancia aktív a pasív
Bilancia aktív a pasív odzrkadľuje stav majetku a majetkové vzťahy obce. Aktíva a pasíva v súvahe sa rovnajú. Oproti
predchádzajúcemu roku 2015 stúpla hodnota majetku v roku 2016 o 12 719,73 € a dosahuje výšku 507 432,55 €.

Prehľad položiek súvahy uvádzam v skrátenom prehľade:
Položka súvahy
Stav k 1.1.2016 v €
Majetok spolu:
481 993,08
Neobežný (hmotný a nehmotný) majetok
402 771,16
Obežný (finančný) majetok
78 799,86
Časové rozlíšenie
422,06
Vlastné imanie a záväzky:
481 993,08
Vlastné imanie
369 271,72
Záväzky
22 887,70
Časové rozlíšenie
89 833,66

Stav k 31.12.2016 v €
507 432,55
429 840,25
77 198,93
393,37
507 432,55
398 198,98
11 557,41
97 676,16

6. Zadlženosť a možnosť financovania
Obec Uhorská Ves v roku 2016 nesplácala žiadny dlhodobý úver, rovnako ani nenačerpala žiadny dlhodobý úver.
Možnosti obce čerpať a splácať úver boli nasledovné:
Prepočet prípustnej výšky celkovej sumy dlhu k 31.12.2016
Bežné príjmy rozpočtované v r. 2015 podľa FIN 1-12/I ............,,,........................... 129 239,87 €
Bežné príjmy nerozpočtované v r. 2015 podľa FIN 1-12/III ............,.......................
165,44 €
Spolu dosiahnuté bežné príjmy v r. 2015 .....................................,,,,,................... 129 405,31 €
Maximálna prípustná výška dlhu 60% z BP 2015: .......................... 77 643,19 €
Maximálna prípustná výška ročných splátok 25% z BP 2015: ..... 32 351,33 €
7.

ZÁVER:

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi
normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Uhorská Ves a preto
odporúčam Obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh záverečného účtu tak, ako je predložený a schváliť celoročné
hospodárenie obce bez výhrad.
V Uhorskej Vsi, 18.4.2017
Ing. Marta Gutraiová
hlavná kontrolórka obce

