OBEC HORNÁ SÚČA
Hlavný kontrolór
STANOVISKO
hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Horná Súča
za rok 2012
V súlade s § 18 f. ods. 1. písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Horná Súča
za rok 2012 (ďalej len „záverečný účet“).
Odborné stanovisko som spracovala na základe záverečného účtu Obce Horná Súča
za rok 2012.

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE
HORNÁ SÚČA
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
V zmysle §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, územnej
samosprávy, v znení neskorších predpisov sú údaje o rozpočtovom hospodárení
po ukončení rozpočtového roka súhrne spracované do záverečného účtu obce, ,
vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým organizáciám zriadených obcou.
1.2. Dodržiavanie informačnej povinnosti
Záverečný účet obce bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli v zákonom
stanovenej lehote, t.j najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods.2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1.3. Dodržanie povinnosti auditu
Obec Horná Súča v súlade s ustanovením §16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku. Audit
vykonala Ing. Marta Tóthová v priebehu mája. Správa bola odovzdaná 29.5.2013
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2. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec Horná Súča 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 svojho rozpočtu, k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Predložený záverečný účet obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
Záverečný účet obce je v súlade s § 10 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z a
obsahuje údaje:
 Rozpočet obce na rok 2012
 Rozbor plnení príjmov za rok 2012
 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
 Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2012
 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
 Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu, rozpočtom VÚC
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí.
 Hodnotenie plnenia programov obce
3. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie obce Horná Súča sa riadilo rozpočtom, ktorý bol
schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 09.12.2011 uznesením č.
11/06/2011. Rozpočet bol schválený ako P R E B Y T K O V Ý čím boli naplnené
podmienky § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Schválený rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- schválená dňa 15.03.2012 uznesením č. 7/03/2012 - OZ
- schválená 19.06.2012 uznesením č. 10/04/2012 – OZ
- zobratá na vedomie 14.09.2012 uznesením č. 5/06/2012 – OZ
- schválená dňa 14.09.2012 uznesením č.6/06/2012 – OZ
- zobratá na vedomie dňa 27.09.2012 uznesením č. 12/07/2012 – OZ
- schválená dňa 14.12.2012 uznesením č. 13/07/2012 – OZ
- zobratá na vedomie dňa 15.03.2013 uznesením č. 5/03/2013 – OZ
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Prehľad súhrnných údajov o rozpočte a jeho plnení v € a v percentách.
Druh príjmu

Rozpočet v €

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
finančné príjmy
finančné výdavky

Upravený rozpočet
(po zmenách)

1 297 622
728 533
3 595 549
2 985 558
2 889 288
3 502 543

Skutočnosť k 31.12.2012

1 478 213
828 859
1 720 690
1 247 700
1 295 654
1 759 576

1 351 865,98
670 323,48
1 159 066,55
963 928,90
964 586,75
1 188 046,40

Plnenie v %
91%
81%
67%
77%
74%
68%

Rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou je ZŠ s MŠ Michala Rešetku a jej súčasti
sú:
- Materská škola
- Školský klub detí
- Školská jedáleň
Prehľad súhrnných údajov pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou
Druh príjmu

Rozpočet v €

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové výdavky

Upravený rozpočet
(po zmenách)

0
565 824
0

Skutočnosť k 31.12.2012

26 666
618 831
3 184

26 666
618 831,47
3 183,60

Plnenie v %
100%
100%
100%

Prehľad celkových príjmov a výdavkov
Druh príjmu

celkové príjmy
celkové výdavky
Hospodárenie za rok 2012

Rozpočet v €

Upravený rozpočet
(po zmenách)

7 782 459
7 782 458
1

4 521 223
4 458 150
63 073

Skutočnosť k 31.12.2012

3 502 185,28
3 444 313,85
57 871,43

Plnenie v %

77%
77%
92%

4. REZERVNÝ FOND A SOCIÁLNY FOND
Stav rezervného fondu bol k 1.1.2012 18 967,23 €. V roku 2012 bol prírastok
59 930,26 € z prebytku hospodárenia. Úbytky rezervného fondu predstavovali sumu
48 881,71 €. Končený zostatok k 31.12.2012 bol 30 015,78
Sociálny fond bol tvorený povinným prídelom 1 % z objemu skutočne
vyplatených platov v bežnom roku. V tomto prípade boli prírastky do sociálneho
fondu vo výške 1 623,07 €. Výška sociálneho fondu k 1.1.2012 bola 602,81 €. Obec
má prijatý vnútorný predpis, ktorý upravuje čerpanie prostriedkov sociálneho fondu.
V roku 2012 boli prostriedky čerpané na príspevok na stravovanie zamestnancov,
regeneráciu vo výške 1 496,23 €. Zostatok k 31.12.2012 bol 729,65 €
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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 2011 stúpla
hodnota obežného majetku, neobežného majetku a vlastného imania obce.
Zároveň klesla hodnota záväzkov obce.
Uvádzam v skrátenom prehľade.
Položka súvahy
neobežný majetok
obežný majetok
časové rozlíšenie
Majetok spolu

stav k 1.1.2012 v €
stav k 31.12.2012 €
5 915 934
6 206 273,87
1 062 170
1 087 887,21
3 361
4 734,83
6 981 465
7 298 895,91

vlastné imanie
záväzky
časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky spolu

2 989 786
2 205 503
1 786 176
6 981 465

3 030 365,31
1 416 243,34
2 852 287,26
7 298 895,91

6. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2012
Celková výška záväzkov obce k 31.12.2012 bola 753 412,70 €.
V roku 2012 obec uzatvorila so VÚB bankou štyri úvery a to:
- „Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča“
584 250,00 €
č.úveru 128/2012/UZ
dátum splatnosti: 31.01.2013
- „Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča“
30 750,00 €
Č.úveru: 129/2012/UZ
dátum splatnosti: 20.3.2014
- „Úpravy obecného úradu Horná Súča“
205 908,72 €
Č.úveru 984/2012/UZ
dátum splatnosti: 20.10.2017
- „Úpravy obecného úradu Horná Súča“
71 922,01 €
č.úveru 983/2012/UZ
dátum splatnosti:31.10.2013
Obec má ešte dva zostatkové úvery uzatvorené s VÚB bankou uzatvorené v roku
2011 a to:
- „Regenerácia centrálnej zóny“
49 853,81 €
Č.úveru: 774/2011/UZ
dátum splatnosti: 20.6.2016
- „Rozvoj dopravnej infraštruktúry“
39 004,32 €
Č.úveru: 841/2011/UZ
dátum splatnosti: 20.8.2016
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Pre posúdenie celkovej sumy dlhu v zmysle §17 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy sa nezapočítava dlh obce z titulu poskytnutia úverov č.
128/2012/UZ a úver č. 983/2012/UZ, ktorý k 31.12.2012 bol vo výške 606 699,82 €.
Do dlhu k 31.12.2012 sa započítava dlh z návratných zdrojov financovania vo výške
146 712,88 €. Tieto úvery boli prijaté za účelom spolufinancovania nákladov.
Zákonom povolená výška dlhu je 60 % z bežných príjmov z predchádzajúceho roka
(čiže za rok 2011), ktoré boli vo výške 1 355 990 € a 60 % je 813 594 €.
Aj druhá zákonná podmienka ročná splátka do výšky 25 % bežných príjmov za
predchádzajúci rok 2011 bola splnená, nakoľko 25 % z bežných príjmov roka 2011
predstavuje sumu 338 997,50 €. Obec Horná Súča v rozpočtovom období roku 2012
uhradila z návratných zdrojov financovania splátky vo výške 178 803,97 €.

7. USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV OBCE, K ŠTÁTNEMU ROZPOČTU, ŠTÁTNYM
FONDOM, ROZPOČTOM VÚC, ROZPOČTOM INÝCH OBCÍ, ZRIADENEJ ROZPOČTOVEJ
ORGANIZÁCIÍ.
Obec Horná Súča poskytla finančné prostriedky rozpočtovej organizácií vo výške
211 200 €. Skutočne použitých finančných prostriedkov bolo 211 142,87 €.
Rozpočtová organizácia vrátila FP vo výške 57,13 € na účet obce.
Obec v priebehu roka 2012 poskytla z rozpočtu obce v siedmich prípadoch dotáciu
v zmysle §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Vyúčtované boli všetky.

Obec Horná Súča k 31.12.2012 mala zo štátneho rozpočtu vyčerpané a zaúčtované
dotácie na:
nenormatívne príspevky pre základnú školu –vzdelávacie poukazy a odchodné
príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy,
dotácie na sociálne znevýhodnené prostredie,
dotácie na školské prostredie,
dotácie na pren. výkon štátnej správy miestne a účelové komunikácie
dotácie na pren. výkon štátnej správy stavebný poriadok a bývanie
dotácie na pren. výkon štátnej správy starostlivosť o životné prostredie
dotácie na pren. výkon štátnej správy vedenie matrík
dotácie na pren. výkon štátnej správy hlásenie pobytu
dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi
financovanie výdavkov spojených s voľbami do NR SR
príjem v rámci ROEP vo výške
projekt „Rozvoj dopravnej infraštruktúry“
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-

projekt „Regenerácie centrálne zóny“
Projekt „Regenerácia centrálnej zóny“
Projekt „Rozvoj dopravnej infraštruktúry“

Nevyčerpanými dotáciami k 31.12.2012
normatívne príspevky pre základnú školu vo výške 4500 €
Obci Horná Súča boli poskytnuté finančné prostriedky z VÚC na projekt
„kultúrou rozdielni, myslením rovnakí“ kde bežne výdavky predstavovali sumu
11 434,53 € a kapitálové výdavky predstavovali sumu 8 550 €. Tieto finančné
prostriedky boli čerpané v roku 2010-2011.
Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi a poskytnutí
finančných prostriedkov s inou obcou.
8. ZÁVER
V roku 2012 vystavila obec faktúru na dodávateľa EURO BUILDING a.s.
z dôvodu zmluvnej pokuty v zmysle zmluvy o dielo vo výške 103 300 €, ktorá nebola
zo strany dodávateľa akceptovaná.
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 Horná Súča a preto odporúčam

SCHVÁLIŤ
bez výhrad
záverečný účet obce 2012, celoročné hospodárenie a schváliť použitie prebytku
rozpočtu za rok 2012 vo výške 53 371,43 € nasledovne:
- tvorba rezervného fondu
45 636,09 €
- tvorba fondu opráv b.j.251
4 078,16 €
- tvorba fondu opráv b.j. 235
3 657,18 €

V Hornej Súči 30.05.2013

........................................
Ing. Katarína Orságová
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