Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Alekšince
za rok 2014
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám stanovisko k návrhu
Záverečného účtu obce Alekšince za rok 2014 (ďalej len ,,stanovisko”).
Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol:
 Schválený rozpočet obce Alekšince na rok 2014 schválený Obecným zastupiteľstvom
v Alekšinciach dňa 06.12.2013 uznesením č. 350/2013 na 15. riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Obce Alekšince,
 Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach za rok 2014,
 Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 a Poznámky
ku dňu 31.12.2014,
 Súhrnný inventarizačný zápis,
 Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu
verejnej správy FIN 1-12,
 Finančný výkaz FIN 5-04 o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom
prenájme subjektu verejnej správy k 31.12.2014,
 Finančný výkaz FIN 6-04 o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných
celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2014.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu Záverečného účtu obce
Alekšince za rok 2014 na základe dvoch hľadísk:
 zákonnosti,
 metodickej správnosti jeho spracovania.
A.1. Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu obce Alekšince za rok 2014
A.1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Obec Alekšince po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce tak, ako to ukladá ustanovenie § 16 ods. 1 zákona NR SR
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy“).
A.1.2. Dodržanie informačnej povinnosti
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený spôsobom obci obvyklým, t. j. vyvesením na
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úradne tabuli obce dňa 29.5.2015, v zákonom stanovenej lehote, tzn. najmenej 15 dní pred jeho
schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
A.1.3. Dodržanie povinnosti auditu
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4
zákona o obecnom zriadení má povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorovi. Účtovná
závierka účtovnej jednotky v súlade s § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve musí
byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.
Do vyhotovenia tohto stanoviska nebola táto povinnosť obce splnená.
A.2. Metodická správnosť spracovania predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10
ods. 3 cit. zákona. Súčasťou návrhu Záverečného účtu obce Alekšince za rok 2014 je aj bilancia
aktív a pasív, ktorá vyplynula z celkovej účtovnej závierky obce, stav majetku, pohľadávok
a záväzkov, tvorba a použitie fondov zriadených obcou, prehľad o stave a vývoji dlhu, ako
aj hodnotenie plnenia programov obce.
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je
záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
B.1. Rozpočet
Rozpočet obce Alekšince na rok 2014 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Alekšinciach
dňa 06.12.2013 uznesením č. 350/2013 na 15. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce
Alekšince. V priebehu rozpočtového roka 2014 bol schválený rozpočet zmenený tromi rozpočtovými
opatreniami:
Zmeny rozpočtu vykonané v kompetencii obecného zastupiteľstva:
- zmena rozpočtu č. 1
- zmena rozpočtu č. 2
- zmena rozpočtu č. 3

schválená dňa 26.06.2014
schválená dňa 29.12.2014
schválená dňa 29.12.2014

uznesením č. 429/2014
uznesením č. 17/2014
uznesením č. 18/2014

Zmeny rozpočtu vykonané v kompetencii starostu obce:
Starosta obce Alekšince môže v rozsahu podľa § 18 Zásad nakladania s finančnými prostriedkami
obce Alekšince v znení Dodatku č. 1 s nadobudnutou účinnosťou od 21.1.2013 vykonávať zmeny
rozpočtu, avšak táto možnosť v rozpočtovom roku 2014 nebola zo strany starostu obce využitá.
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B.1.1. Plnenie rozpočtu príjmov
Rozpočet príjmov obce Alekšince po uskutočnenej úprave tvorili príjmy daňové, nedaňové, granty
a transfery zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov a iných subjektov v nasledovnom členení:
v€
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočné plnenie
príjmov

% plnenia
príjmov

Príjmy celkom

965 780,00

1 236 636,48

1 305 209,86

105,55

z toho: Bežné príjmy

769 299,00

876 360,48

937 530,14

106,98

Kapitálové príjmy

146 481,00

331 246,00

329 127,01

99,36

Finančné operácie

50 000,00

29 030,00

32 282,07

111,20

0,00

0,00

6 270,64

-

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou

Bežné príjmy boli plnené na 106,98 %, čo bolo prevažne ovplyvnené výškou poukázaných
finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov, transferu zo štátneho rozpočtu, ako aj vyšším
plnením dane z nehnuteľností.
Kapitálové príjmy boli rozpočtované na rok 2014 vo výške 146 481,- € a upravené na sumu
331 246,- €, ktoré z dôvodu nenaplnenia príjmov z predaja pozemkov boli skutočne plnené
vo výške 329 127,01 €.
Z uvedených dôvodov sa kapitálové príjmy obce Alekšince v roku 2014 plnili na 99,36 %.
Obec v rozpočte roku 2014 plnila príjmové finančné operácie vo výške 32 282,07 € na základe
presunu týchto prostriedkov z rezervného fondu.
B.1.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov
Bežné výdavky boli financované z daňových, z nedaňových príjmov obce, z grantov a transferov
zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov nasledovne:
v€
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočné čerpanie
výdavkov

% čerpanie
výdavkov

Výdavky celkom

965 780,00

1 236 636,48

1 191 458.11

96,35

z toho: Bežné výdavky

317 457,00

372 204,00

327 216,23

87,91

Kapitálové výdavky

138 550,00

318 838,00

318 492,98

99,89

Finančné operácie

114 110,00

107 192,00

107 346,42

100,14

395 663,00

438 402,48

438 402,48

100,00

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou
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B.2. Bilancia aktív a pasív
Od 1. januára 2008 platí pre subjekty verejnej správy nová účtovná legislatíva, ktorej základom
je zavedenie akruálneho princípu. Zavedením nových postupov pre subjekty verejnej správy sa tieto
priblížili platným postupom účtovania pre podnikateľov.
Obec Alekšince v roku 2014 evidovala aktíva a pasíva v nasledovnom členení:
B.2.1. Aktíva
K 31.12.2014 obec vykazuje neobežný majetok v hodnote 5 875 268,03 €, obežný majetok
v celkovej hodnote 220 990,41 € a časové rozlíšenie 2 906,64 €, teda aktíva (majetok) spolu
vo výške 5 875 268,03 €.
B.2.2. Pasíva
K 31.12.2014 bolo vlastné imanie vo výške 2 409 751 € a záväzky dosiahli celkovú výšku
695 443,55 € a časové rozlíšenie 2 770 073,48 €. Pasíva v hodnotenom roku boli spolu vo výške
5 875 268,03 €.
B.3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Alekšince k 31.12.2014 eviduje záväzok z úverových zmlúv 604 925,36 €. Táto čiastka
pozostáva zo splateného úveru na Environmentálne centrum – poľovnícka chata vo výške 72 160 €,
zostatku nesplatenej istiny z poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len
,,ŠFRB“) na výstavbu 15 bytovej jednotky vo výške 203 498,14 €, zostatku nesplatenej istiny
z poskytnutého úveru zo ŠFRB na výstavbu 9+6 bytových jednotiek vo výške 395 375,70 €
a nesplateného dlhodobého úveru k 31.12.2014 v sume 6 051,52 € na financovanie bežných
výdavkov obce.
B.4. Záväzky a pohľadávky
B.4.1. Záväzky k 31.12.2014
Obec Alekšince eviduje k 31.12.2014 záväzky v celkovej výške 695 443,55 €, z ktorých
dlhodobé záväzky sú vo výške 621 794,68 €, krátkodobé záväzky vo výške 34 630,75 €, zúčtovanie
medzi subjektmi verejnej správy 32 016,60, bankové úvery dlhodobé vo výške 6 051,52 € a ostatné
krátkodobé rezervy vo výške 950,00 €.
B.4.2. Pohľadávky k 31.12.2014
Obec eviduje k 31.12.2014 krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 17 521,90 €. Dlhodobé
pohľadávky obec neeviduje.
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B.5. Údaje o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti
Obec Alekšince v roku 2014 podnikateľskú činnosť nevykonávala.
B.6. Hospodársky výsledok
Výsledok hospodárenia obce Alekšince za rok 2014 je v súlade s ustanoveniami zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V zmysle § 10 ods. 7 citovaného zákona obec je
povinná zostaviť svoj bežný rozpočet a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový,
pričom schodok v kapitálovom rozpočte je možný len v prípade krytia zostatkom finančných
prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo krytia prebytkom bežného
rozpočtu v tom istom roku.
v€
Celkové
hospodárenie

Schválený
rozpočet

Bežný rozpočet (P-V)

Plnenie/
Čerpanie

56 179,00

65 754,00

178 182,07

7 931,00

12 408,00

10 634,03

+ 64 110,00

+ 78 162,00

+ 188 816,10

Kapitálový rozpočet (P-V)
Prebytok + / Schodok –

Upravený
Rozpočet

Prostriedky vylúčené z prebytku

- 43 757,11

Prebytok + / Schodok –

+ 145 058,99

Finančné operácie (P-V)

- 64 110,00

Po vyrovnaní schodku finančných operácií

- 78 162,00

- 75 064,35
+ 69 994,64

Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a v členení podľa § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde hospodárenie
obce Alekšince za rok 2014 skončilo prebytkom v celkovej výške 145 058,99 €.
Z výpočtu prebytku, že finančné operácie neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia
obce. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce bol teda zistený ako súčet rozdielu medzi
príjmami a výdavkami bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu za obdobie rozpočtového roka.
Finančné operácie teda nevstupujú do príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Prebytok rozpočtu obce je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.
Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku
rozpočtu, t. j. 14 506,- €.
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré možno čerpať
v nasledujúcom období, obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch
ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel
je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
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O použití prebytku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu
obce.
Pri schvaľovaní použitia prebytku rozpočtu obce navrhujem zostatok prebytku hospodárenia
použiť na vyrovnanie schodku finančných operácií v sume 75 064,35 €, čo po jeho vyrovnaní
predstavuje čiastku 69 994,64 €.
B.7. Hodnotenie plnenia programov obce
Programové rozpočtovanie umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynakladania finančných
prostriedkov a zvyšovať zodpovednosť za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov v etape
prípravy, implementácie aj kontroly plnenia rozpočtu. Má za úlohu zlepšovať rozpočtový
rozhodovací proces definovaním účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti
na očakávané výsledky. Návrh záverečného účtu obce v oblasti vyhodnotenia programového
rozpočtu je spracovaný a predložený ako vyhodnotenie textovej časti podľa jednotlivých programov
a podprogramov so zapracovaním vyhodnotenia plnenia nastavených ukazovateľov v absolútnej
hodnote ako aj v percentuálnom vyjadrení.
C. ZÁVER
Návrh Záverečného účtu obce Alekšince za rok 2014 obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa
§ 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol pred schválením zverejnený
najmenej 15 dní spôsobom obci obvyklým v zmysle § 19 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce za rok 2014 nebolo do prerokovania návrhu
záverečného účtu audítorom overené.
Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam, aby Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach
prerokovanie predloženého Záverečného účtu obce Alekšince za rok 2014 uzatvorilo s výrokom

,,celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

V Alekšinciach, dňa 12.6.2015

Ing. Anton Zaťko
hlavný kontrolór obce Alekšince
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NÁVRH UZNESENIA:
Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach
Schvaľuje
A. Celoročné hospodárenie Obce Alekšince za rok 2014 bez výhrad.
B. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2014 vo výške 145 058,99 € takto:
1. prídel do rezervného fondu vo výške 26 455,23 €
2. zostatok prebytku hospodárenia v sume 118 603,76 € použiť na:
- vyrovnanie schodku finančných operácií v sume 75 064,35 €,
- prevod finančných prostriedkov na analytický účet fondu opráv v sume 39 561,79 €,
- prevod fin. prostriedkov na analytický účet finančné zábezpeky v sume 3 977,62 €.
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