STANOVISKO
hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Horná Súča
za rok 2017
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 2017 (ďalej len „záverečný účet“).
Odborné stanovisko som spracovala na základe záverečného účtu Obce Horná Súča
za rok 2017.

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
vykonáva Ing. Marta Tóthová v priebehu mája.

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 2017
 Rozbor plnení príjmov za rok 2017
 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
 Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom podľa § 6 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.
 Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom
- štátnemu rozpočtu, rozpočtom VÚC
- štátnym fondom
- subjektom mimo verejnej správy
 Hodnotenie plnenia programov obce
3. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie obce Horná Súča sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2015 uznesením č. 12/08/2015 - OZ
Rozpočet bol schválený ako V Y R O V N A N Ý
Schválený rozpočet bol zmenený osemkrát:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zmena dňa 31.03.2017
zmena schválená dňa 19.04.2017
zmena schválená dňa 09.06.2017
zmena dňa 28.09.2017
zmena dňa 29.09.2017
zmena schválená dňa 15.12.2017
zmena dňa 28.12.2017
dňa 12.09.2017

presun v rámci položiek
uznesením č. 2/04/2017-OZ
uznesením č. 8/05/2017-OZ
presun v rámci položiek
právomoc starostu
uznesením č. 13/07/2017-OZ
presun v rámci položiek
presun v rámci položiek

Prehľad súhrnných údajov o rozpočte a jeho plnení v € a v percentách
bez RO

Druh príjmu

Rozpočet v €

Upravený rozpočet
(po zmenách)

Skutočnosť k
31.12.2017

Plnenie v
%

Bežné príjmy

1 750 567

1 885 788

1 827 926,09

97%

Bežné výdavky

845 266

1 024 231

792 111,62

77%

Kapitálové príjmy

1 408 186

1 442 131

34 944,74

2%

Kapitálové výdavky

1 521 469

1 594 423

64 868,33

4%

Finančné príjmy

1 449 173

1 713 447

34 830,07

2%

Finančné výdavky

1 481 487

1 571 493

128 251,15

8%

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 €

Upravený rozpočet
(po zmenách)

Skutočnosť k
31.12.2017

Plnenie v
%

Bežné príjmy

18 200

32 052

32 051,60

100%

Bežné výdavky

777 904

845 291

845 290,49

100%

Finančné príjmy

0

1676

1676,08

100%

Kapitálové výdavky

0

0

0

Prehľad celkových príjmov a výdavkov
Obec + RO
Druh príjmu

Rozpočet v €

Upravený rozpočet
(po zmenách)

Skutočnosť k
31.12.2017

Plnenie v
%

Celkové príjmy

4 626 126

5 075 094

1 931 428,58

38%

Celkové výdavky

4 626 126

5 035 438

1 830 521,59

36%

HOSPODARENIE OBCE

0

39 656

100 907

4. REZERVNÝ FOND A SOCIÁLNY FOND, FOND PREVÁDZKY b.j 251 A b.j.235
Stav rezervného fondu bol k 1.1.2017 125 321,75 €. V roku 2017 bol prírastok
195103,84 € z prebytku hospodárenia. Úbytky rezervného fondu za rok 2017
neboli žiadne. Končený zostatok k 31.12.2017 bol 320 425,59 €
Sociálny fond bol tvorený povinným prídelom 1,05 % z objemu skutočne
vyplatených platov v bežnom roku. V tomto prípade boli prírastky do sociálneho
fondu vo 1831,05 €. Výška sociálneho fondu k 1.1.2017 bola 1 353,75 €. Obec má
prijatý vnútorný predpis, ktorý upravuje čerpanie prostriedkov sociálneho fondu.
V roku 2017 boli prostriedky čerpané na príspevok na stravovanie zamestnancov vo
výške 873,18 €. Zostatok k 31.12.2017 bol 2 311,62 €
Fond prevádzky, údržby opráv b.j. 251 (bytovky nad MŠ) mal k 1.1.2017
zostatok 35 510,13 €.
Prírastkami je 0,5 % nákladov z dohodnutého nájomného a ich výška za rok 2017
bola 4668,00 €. Úbytky za rok 2017 bolo 866,57 €. Zostatok k 31.12.2017 je
39 631,01 €

Fond prevádzky, údržby opráv b.j. 235 (bytovky nad zdravotným
strediskom) mal k 1.1.2017 zostatok 52 132,39 €.
Prírastkami je 0,5 % nákladov z dohodnutého nájomného a ich výška za rok 2017
bola 5 337,71 €. Úbytky za rok 2017 bolo 2 599,79 €. Zostatok k 31.12.2017 je
54 870,31 €

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 2016 klesla
hodnota neobežného majetku, a záväzkov obce. Zároveň stúpla hodnota
vlastného imania.
6. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2017
Celková výška záväzkov obce k 31.12.2017 bola 545 370,80 €.
Zákonom povolená výška dlhu je 60 % z bežných príjmov z predchádzajúceho roka
(čiže za rok 2016), ktoré boli vo výške 2 010 897,66 € a 60 % z nich je 1 555 404,50 €.
Celková suma ročných splátok za rok 2017 bola 46 947,62 €
Aj druhá zákonná podmienka ročná splátka do výšky 25 % bežných príjmov za
predchádzajúci rok 2016 bola splnená, nakoľko 25 % z bežných príjmov roka 2016
predstavuje sumu 452 689,02 €.

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
292 675,68 €. Skutočne použitých finančných prostriedkov bolo 292 675,68 €.
Obec v priebehu roka 2017 poskytla z rozpočtu obce v siedmich prípadoch dotáciu
v zmysle §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
sume 17 000 EUR
Vyúčtované boli všetky.
Obec Horná Súča k 31.12.2017 mala zo štátneho rozpočtu vyčerpané a zaúčtované
dotácie na:
- nenormatívne príspevky pre základnú školu - vzdelávacia poukazy, príspevok
na učebnice, odchodné, vybavenie telocvične
asistent učiteľa
lyžiarsky kurz
príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy
dotácie na sociálne znevýhodnené prostredie,
financovanie výdavkov spojených s voľbami
dotácia na školské potreby
hmotná núdza osobitný príjemca
rodinné prídavky osobitný príjemca
rodičovský príspevok osobitný príjemca
príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
príspevok na projekt : Podpora zamestnávania UoZ“
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 odmeňovanie skladníkov civilnej ochrany

Nevyčerpanými dotáciami k 31.12.2017
Škola v prírode vo výške 412,00 €
Financovanie výdavkov spojených s voľbami vo výške 650,55 €
Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi 28,00 €
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi, poskytnutí
finančných prostriedkov s VÚC a ani s inou obcou.

8. Hodnotenie plnenia programov obce
Programové rozpočtovanie vychádza z procesov prípravy tvorby, monitorovania
a hodnotenia programového rozpočtu.
1. Plánované výdavky programu 1: Plánovanie, manažment, kontrola, propagácia a
marketing predstavovali po zmenách sumu 1 855 854,00 €
Skutočné čerpanie týchto výdavkov k 31.12.2017 je 355 444,13 € čo činí 19 %
plánovaného rozpočtu.
2. Plánované výdavky programu 2: Interné služby a služby občanom
predstavovali po zmenách sumu 449 613,00 €
Skutočné čerpanie týchto výdavkov k 31.12.2017 je 365 565,77 € čo činí 81 %
plánovaného rozpočtu.
3. Plánované výdavky programu 3: Bezpečnosť, poriadok a miestne komunikácie
predstavovali po zmenách sumu 135 384,00 €
Skutočné čerpanie týchto výdavkov k 31.12.2017 je 59 352,30 € čo činí 44 %
plánovaného rozpočtu.
4. Plánované výdavky programu 4: Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život
predstavovali po zmenách sumu 1 729 360,00 €
Skutočné čerpanie týchto výdavkov k 31.12.2017 je 184 933,00 € čo činí 11 %
plánovaného rozpočtu.
5. Plánované výdavky programu 5: Vzdelávanie
predstavovali po zmenách sumu 865 227,00 €
Skutočné čerpanie týchto výdavkov k 31.12.2017 je 865 226,39 € čo činí 99 %
plánovaného rozpočtu.

9. 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 Horná Súča a preto odporúčam

SCHVÁLIŤ
bez výhrad
záverečný účet obce 2017, celoročné hospodárenie a schváliť použitie prebytku
rozpočtu za rok 2017 vo výške 98 257,07 na tvorbu rezervného fondu

V Hornej Súči 15.05.2018
........................................
Ing. Katarína Orságová

