Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok 2015.
V súlade s § 18 f) ods. 1, písm. c) Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj
na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016, som vypracoval
a predkladám Vám toto svoje odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Valaská Belá
za rok 2015.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Valaská Belá bol rozpočet obce.
Rozpočet obce bol vypracovaný ako viacročný a taktiež ako programový rozpočet. Rozpočet
na rok 2015 bol OcZ schválený dňa 11.12.2014 uznesením č. 21/2014 a rozpočet
na nasledovné dva roky bol v OcZ zobratý len na vedomie
Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala
do záverečného účtu obce. Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných
vzťahy k právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej
usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí
a k rozpočtom vyšších územných celkov.
Obec Valaská Belá zostavila rozpočet na rok 2015 v zmysle ustanovenia § 10 zákona
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
Pôvodný celkový rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný
vo výške 956 649 €, keď celkové príjmy vrátane základnej školy a jej súčastí spolu
s vlastnými príjmami školy boli plánované vo výške 956 649 € a celkové výdavky boli
plánované taktiež vo výške 956 649 €.
- Bežné príjmy obce spolu s vlastnými príjmami ZŠ boli plánované vo výške 954 249 €.
Bežné výdavky obce boli plánované vo výške 954 249 €. Bežný rozpočet tak bol
plánovaný ako vyrovnaný.
- Kapitálové príjmy boli plánované vo výške 2 400 €. Kapitálové výdavky boli
plánované tiež vo výške 2 400 €. Kapitálový rozpočet tak bol plánovaný ako
vyrovnaný.
- Finančné operácie v príjmovej časti boli plánované 0 €, a vo výdavkovej časti boli
plánované tiež vo výške 0 €. FO tak boli plánované ako vyrovnané.
Celkový rozpočet obce Valaská Belá tak bol plánovaný ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa začiatkom roku riadilo podľa takto schváleného rozpočtu na rok
2015. V priebehu roku 2015 bol pôvodný rozpočet zmenený rozpočtovými opatreniami
celkom dvadsaťdeväťkrát, a to či už rozhodnutím OcZ, alebo starostu obce v rámci
kompetencie, ktorú mu vymedzilo OcZ svojim uznesením č. 11/2007 z 23.08.2007, alebo na
základe zmeny výšky rôznych transferov zo štátneho rozpočtu poukazovaných obci cez rôzne
ministerstvá SR. Nakoľko sú podrobne uvedené v záverečnom účte obce ako aj v evidencii
rozpočtových opatrení obce nebudem ich tu podrobne rozoberať. O všetkých týchto zmenách
vedie obec podrobnú evidenciu rozpočtových opatrení.
Na základe uvedených zmien bol konečný platný rozpočet obce Valaská Belá na rok 2015
nasledovný :
- Bežné príjmy obce spolu so ZŠ boli plánované vo výške 1 121 869 €. Bežné výdavky
obce a ZŠ boli plánované vo výške 1 105 499 €. Bežný rozpočet tak bol plánovaný
ako prebytkový o + 16 370 €.

Kapitálové príjmy boli plánované vo výške 122 400 €. Kapitálové výdavky boli
plánované tiež vo výške 122 400 €. Kapitálový rozpočet tak bol plánovaný ako
vyrovnaný.
- Finančné operácie v príjmovej časti boli plánované vo výške 24 € a
vo výdavkovej časti boli plánované vo výške 0 €. Prebytok vo FO tak bol plánovaný
vo výške + 24 €.
Celkový rozpočet obce Valaská Belá tak bol plánovaný ako prebytkový o + 16 394 €,
keď celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 244 293 € a celkové výdavky boli
rozpočtované vo výške 1 227 899 €.
-

Rozpočet tak bol zostavený v súlade s rozpočtovými pravidlami. Celkový rozpočet, bol
plánovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet bol plánovaný ako vyrovnaný. FO boli
plánované ako mierne prebytkové a to o + 24 €.
Skutočné plnenie rozpočtu v porovnaní na poslednú schválenú úpravu rozpočtu obce
Valaská Belá bolo nasledovné :
- Celkové príjmy sa naplnili na 101,53 %, čo predstavuje finančnú čiastku
1 263 349,85 €.
- Celkové výdavky sa naplnili na 99,48 %, čo predstavuje finančnú čiastku
1 126 522,28 €.
Skutočné celkové príjmy rozpočtu obce Valaská Belá tak boli o + 136 827,57 € vyššie,
ako boli skutočné celkové výdavky rozpočtu obce.
Skutočné plnenie jednotlivých príjmov rozpočtu obce spolu so ZŠ v roku 2015 bolo
nasledovné :
- Bežné príjmy boli vo výške 1 143 071,33 €, čo je plnenie rozpočtu na 101,89 %.
Bežné výdavky boli vo výške 1 066 469,78 €, čo je plnenie na 96,47 %. Bežné príjmy
tak boli o + 76 601,55 € vyššie ako bežné výdavky, bežný rozpočet teda bol o túto
čiastku prebytkový.
- Príjmy kapitálového rozpočtu boli 120 255,00 €, čo je plnenie na 98,25 %. Kapitálové
výdavky boli vo výške 60 052,50 €, čo je plnenie len na 49,06 %. Kapitálový
rozpočet tak bol prebytkový o + 60 202,50 €.
- Príjmové FO boli vo výške 23,52 €, čo je plnenie na 98,00 %. Výdavkové FO boli 0 €,
čo je plnenie na 100,00 %. Prebytok vo FO predstavoval čiastku + 23,52 €.
Čo sa týka plnenia jednotlivých plánovaných príjmových a výdavkových položiek
rozpočtu v roku 2015, OcÚ spolu s tabuľkami a poznámkami pripravil obsahovo rozsiahly
materiál, na vysokej profesionálnej úrovni, preto ho nebudem opakovane interpretovať
po tom, ako bol zverejnený na úradnej tabuli obce.
Musím konštatovať, že v roku 2015, v niekoľkých výdavkových podpoložkách došlo
k prekročeniu rozpočtových nákladov mierne nad 100 %, čo nie je podľa môjho názoru
porušenie rozpočtovej disciplíny, nakoľko prekročenie vzniklo hlavne pri zaokrúhľovaní
rozpočtu na celé eurá a plnenie rozpočtu je sledované až na jednotlivé centy (max.
prekročenie bolo síce až o 2,7 %, čo však predstavovalo prekročenie len o 0,49 €, naopak
najvyššia čiastka o ktorú bola prekročená rozpočtová podpoložka bola o 0,92 €, čo
predstavovalo prekročenie rozpočtovanej podpoložky o 0,7 %).
Plnenie príjmovej časti rozpočtu bolo v súlade so schváleným rozpočtom obce na rok
2015, keďže celkové príjmy sa naplnili na 101,53 %, avšak plnenie niektorých plánovaných
príjmových podpoložiek bolo veľmi nízke. Spomeniem napr. len daň zo stavieb plnenie
na 88,6 %, daň za nevýherné hracie prístroje sa naplnila na 71,4 %, daň za ubytovanie 71,0%,

príjmy z prenajatých pozemkov 42,7 %, nájomné za hrobové miesta 40,1 %, príjem z predaja
pozemkov len 10,6 %, atď.
Súčasťou záverečného účtu je aj podrobné plnenie rozpočtu obce k 31.12.2015 podľa
jednotlivých programov.
Rozpočet obce na rok 2015 bol vedený v súlade s metodikou jednotného triedenia
príjmov a výdavkov, t. j. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, ustanovenou platnými výnosmi
MF SR.
Nakoľko z § 7, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vyplýva, že
finančné operácie nie sú príjmom bežného rozpočtu ani kapitálového rozpočtu a ani
výdavkom bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu, z ktorých sa tvorí prebytok alebo
schodok rozpočtu obce, musíme ich odpočítať od uvedených celkových príjmov a výdavkov
obce.
Pre výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia tak dostaneme nasledovné čísla :
- bežné príjmy + kapitálové príjmy = 1 143 071,33 + 120 255,00 = 1 263 326,33 €
mínus
- bežné výdavky + kapitálové výdavky = 1 066 469,78 + 60 052,50 = 1 126 522,28 €
rovná sa
- výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške + 136 804,05 €.
Nakoľko z tohto prebytku rozpočtu obce v zmysle § 16, ods. 6, zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. z. d. musíme ešte
vylúčiť nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z kapitálového transferu zo ŠR
na rekonštrukciu kotolne v ZŠ vo výške 60 000,00 €, ktoré je možné vyčerpať v nasledujúcom
rozpočtovom roku (2016), je výsledok rozpočtového hospodárenia obce Valaská Belá
za rok 2015 nasledovný :
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Valaská Belá za rok 2015 predstavuje
čiastku
+ 76 804,05 €
Z uvedeného výsledku vyplýva, že obec za rok 2015 je povinná tvoriť rezervný fond
vo výške minimálne 10 % z výsledku hospodárenia.
Odporúčam do rezervného fondu obce previesť celú čiastku vo výške 76 804,05 €.
Sumu 23,52 €, čo je vlastne zostatok nepoužitých peňažných prostriedkov z príjmových
finančných operácií, je potrebné vrátiť späť do rezervného fondu obce, a to aj bez rozhodnutia
obecného zastupiteľstva. Jedná sa o nepoužitú dotáciu na prídavky na deti z roku 2014, ktorá
bola zapojená cez FO do rozpočtu obce v roku 2015 a bola aj skutočne použitá cez bežné
výdavky v roku 2015. O túto čiastku by teda mali byť bežné výdavky nižšie, nakoľko táto
suma bola krytá príjmovými FO.
Do rezervného fondu tak obci pribudne za rok 2015 spolu 76 827,57 €. Na zvláštnom účte
nám na rekonštrukciu kotolne ZŠ ostalo a prešlo do roku 2016 ešte aj 60 000 €.
Záverečný účet
charakterizujú výsledky
výsledky rozpočtového
fondov. Záverečný účet

obce predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré
ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahujú
hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných
bol zverejnený 15 dní pred rokovaním OcZ v obci obvyklým

spôsobom, čo je v súlade s § 9, ods. 2, zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Ročná účtovná závierka podľa § 9, ods. 4, zákona o obecnom zriadení bola overená
audítorskou spoločnosťou Dca audit, s. r. o. Dubnica nad Váhom.
V zmysle § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa v ods. 3)
hovorí, že :
„Obec a vyšší územný celok sú povinní dať si overiť účtovnú závierku podľa
osobitného predpisu. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa
ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami,
stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.“
Na základe vyššie uvedeného odporúčam Obecnému zastupiteľstvu schváliť
celoročné hospodárenie obce Valaská Belá za rok 2015
bez výhrad.
Záverom by som len chcel pripomenúť, že zo zákona o účtovníctve (§ 20) vyplýva
obci povinnosť mať taktiež vypracovanú výročnú správu obce. Tu by som chcel upozorniť
na skutočnosť, že súlad výročnej správy s účtovnou závierkou ÚJ musí byť overený
audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Vo Valaskej Belej dňa 16.06.2016

Ing. Jozef Krett
Hlavný kontrolór obce Valaská Belá

