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451/2016

STANOVISK O

hlavného kontrolóra obce k záverečnému
V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona
predpisov

č.

účtu

Obce Vojany za rok 2015

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predkladám

obecnému zast upiteľstvu odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Vojany za rok 2015.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Vojany
za rok 2015. Návrh záverečného účtu bol predložený na tzv. verejnú diskusiu dňa 08.06.2016.
Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu

záverečného účtu

Pri spracovaní odborného stanoviska a posudzovaní predloženého návrhu
som prihliadal na :
a) zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2015
b) metodickú správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Zákonnosť

Obce Vojany.

záverečného účtu

obce

predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2015

V rámci zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu som prihliadal na dodržanie súladu so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a záväznými nariadeniami obce, ako aj na dodržanie
informačnej povinnosti a dodržanie povinnosti auditu zo strany obce.
Návrh záverečného účtu obce za rok Vojany 2015 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zohľadňuje aj
ustanovenia zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ostatné súvisiace
právne predpisy.
Návrh záverečného účtu obce bol, v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zverejne ný obvyklým spôsobom t.j. na internetovej
stránke obce, a oznamovacej tabuli obecného úradu pre vyjadrenie občanov obce, v zákonom
stanovenej lehote. Obec nemá zatiaľ overenú účtovnú uzávierku audítorom v zmysle § 19 Zákona č .
431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov, túto povinnosť však v zmysle § 19 ods. (3)
uvedeného zákona môže sp l niť do 31. 12. 2016.
Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu.
Predložený záverečný účet hodnotí hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2015, ana lyzuje súhrn
výsledkov rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov peňažných fondov a jeho finančných
vzťahov k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.
Záverečný účet obce, v nadväznosti na § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, obsahuje údaje o plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce za rok 2015. V
súlade s rozpočtovou klasifikáciou je vnútorne členený na bežný a kapitálový ro zpočet, bilanciu aktív
a pasív, majetok obce a zdroje jeho krytia a prehľad o stave a vývoji dlhu obce.
Obecný úrad spracoval a predložil návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov
a výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných kategórií.
Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce v roku 2015 sa riadilo schváleným rozpočtom na rok 2015, ktorý bol
schválený uznesením Obecného zastupite ľstva Obce Vojany č. 133/2014 dňa 9. 12. 2014 ako
prebytkový.

Schválený rozpočet Obce Vojany bol v priebehu roka upravený 3 rozpočtovými opatreniami
schválenými obecným zastupiteľstvom.
Záverečný účet, premieta plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za prenesené činnosti v celom
rozsahu. Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia MF, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové
organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov.
Oproti roku 2014, kedy bolo plnenie príjmov a úrovni 70,96% a spôsobený výpadok vo výške 334
069,54 € došlo k zlepšeniu. Plnenie bežných príjmov bolo v roku 2015 na úrovni 87% Najväčší
výpadok príjmov je na dani z nehnuteľností, kde k 31.12.2015 eviduje obec pohľadávky vo výške
Celkový výsledok
25 252,12€, ma ktorom sa podieľajú aj nedoplatky z minulých období.
hospodárenia obce Vojany v roku 2015 bol prebytok vo výške 56 264,49 €, naďalej však treba dbať
na to, aby obec zabezpečila vyššiu efektívnosť pri výbere daní.
Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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Počiatočný

stav k 1.1.2015
rrvorba z výsledku hospodárenia za rok 2014
Čerpanie rezervného fondu
Konečný zostatok k 31.12.2015

, Suma v EUR

.,

-

33 598,28 €
47 668,32 €
0€
81266,60 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu na Obecnom úrade upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov a kolektívna zmluva vyššieho stupňa .
So~iálny fond

,.,·„" .

účtovný stav k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel
Úbytky
účtovný stav k 31.12.2015

Suma v EUR

674, 18 €
1253,39 €
1437.95 €
489,62 €

Obec Vojany má vytvorený vnútorný predpis na tvorbu a čerpan ie sociá lneho fondu v bežnom roku
podľa §7 ods. (4) Zákona č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorého súčasťou je aj
rozpočet na bežný rok. Čerpanie fondu je prejednávané so zástupcami odborového zväzu.
Prostriedky fondu sú účelne využívané za rovnakých podmienok pre všetkých zamestnancov obce.
Aktíva a pasíva

V porovnaní so začiatkom účtovného obdobia došlo k zníženiu pohľadávok a to z počiatočných
22 469,44€ na výsledných 19 344,16€, čo znamená, že došlo k zlepšeniu aj v porovnaní s predošlým
rokom 2014, kedy boli na vyššej úrovni. Aj v roku 2016 sa treba tejto problematike naďalej venovať
a prijať opatrenia na ich ďalšie zníženie.
Záväzky obce k 31.12.2015

V súlade so zá konom č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, § 19 ods. 1, sa neuhradený záväzok priebežne ana lyzoval a ana lyzuje, s

dôrazom na neprekročenie stanovených limitov pre zavedenie osobitného dohľadu, ozdravného
režimu a nútenej správy obce.
Obec neevidovala ku koncu účtovného obdobia záväzky po lehote splatnosti. Z počiatočných
209 088,51€, v ktorej najvyššiu čiastku predstavovala faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia
vo výške 179 208,26 €.Táto bola uhradená na začiatku roka 2015 z finančných prostriedkov, ktoré
získala obec z projektu od Ministerstva hospodárstva. Na konci účtovného obdobia boli celkové
záväzky vo výške 49 730,04€, z ktorej najväčšiu časť predstavovali mzdy zamestnancov a platby do
poisťovní a daňovému úradu.
Konštatujem, že nenastali skutočnosti pre zavedenie ozdravného režimu a nútenej správy.
Prehľad

o stave a vývoji dlhu

Ku dňu 31.12.2015 obec Voja ny neeviduje žiadny krátkodobý, ani dlhodobý úver. Úverová zaťaženosť
obce je preto k 31.12.2015 nulová.
S ohľadom na uvádzané skutočnosti, odporúčam obecnému zastupiteľstvu Obce Vojany uzatvoriť
prerokovanie predloženého návrhu záverečného účtu Obce Voja ny za rok 2015 výrokom
celoročné

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Vo Vojanoch 21 .6.2015
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Ing.

Franti~k Krejza

hlavný kontrolór obce Voja ny

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Vojanoch berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečné ho ú čtu Obce Voja ny za rok 2015.

