Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu obce Hviezdoslavov za rok 2015
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám poslancom obecného zastupiteľstva odborné stanovisko
k návrhu záverečného účtu obce Hviezdoslavov za rok 2015, ktoré som vypracoval na základe
predloženého návrhu.
A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia návrhu záverečného účtu obce
Hviezdoslavov za rok 2015 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) na základe dvoch hľadísk.
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zohľadňuje aj
ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatné
súvisiace právne predpisy.
Návrh záverečného účtu spĺňa náležitosti stanovené v § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
b) Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce
č.1/2014 o Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce Hviezdoslavov.
c) Dodržanie informačnej povinnosti
Návrh záverečného účtu obce bol verejne sprístupnený dňa 29.4. 2016 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho
schvaľovaním v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
d) Dodržanie povinnosti auditu
Obec Hviezdoslavov 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.
Správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierke určenej pre obecné
zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov za rok 2015 vypracoval nezávislý audítor
2. Metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obsahuje
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“), kapitálové
príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“) a finančné operácie,
b) výsledok hospodárenia za rok 2015,
c) bilanciu aktív a pasív,
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d) prehľad o stave a vývoji dlhu obce,
e) plnenie rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle Opatrenia MF
SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu v oblasti plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov bol spracovaný podľa
ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky a podpoložky
B. Spracovanie záverečného účtu
Obec Hviezdoslavov v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy po skončení rozpočtového roka súhrnne spracovala údaje o rozpočtovom
hospodárení do záverečného účtu. Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. obec usporiadala
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné
náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., t. j. údaje o plnení rozpočtu podľa § 10
ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív obce, prehľad
o stave a vývoji dlhu obce.
Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých dotáciách
návrh záverečného účtu neobsahuje, pretože obec Hviezdoslavov v roku 2015 nevykonávala
podnikateľskú činnosť a nikomu neposkytla dotáciu.
Obec Hviezdoslavov má k 31.12.2015 záložné právo na majetok obce z titulu úveru
poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva č. 3/8-OZ/2015. Schválený rozpočet bol v priebehu roka raz upravovaný.
Rozpočet obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné
operácie. V rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených
kompetencií štátu.
1.1. Príjmy celkom
Vo schválenom rozpočte sa celkové príjmy navrhli vo výške 356 387 eur. Z toho v bežnom
rozpočte sa počítalo s príjmami v tej istej sume. Vzhľadom na to, že obec v čase zostavovania
rozpočtu na rok 2015 nemala uzatvorenú žiadnu Zmluvu o predaji obecného majetku, tak
v súlade s rozpočtovými pravidlami sa v kapitálovom rozpočte nepočítalo s kapitálovými
príjmami.
V skutočnosti dosiahnuté príjmy za rok 2015 boli vo výške 366 913 eur. Všetky príjmy, ktoré
boli zahrnuté do príjmovej časti rozpočtu, sa podľa dňa pripísania uskutočnili v hodnotenom
období, čo je v súlade s rozpočtovými pravidlami.
1.2. Výdavky celkom
Vo schválenom rozpočte sa počítalo s celkovými výdavkami vo výške 349 754 eur.
Celkové výdavky sa čerpali v sume 311 391 eur. Všetky výdavky, ktoré sa v hodnotenom období
čerpali, sa uskutočnili v hodnotenom období a boli použité na účely, na ktoré boli v rozpočte
určené.
1.3. Bežný rozpočet
Bežné príjmy a bežné výdavky
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V roku 2015 sa v bežnom rozpočte vykázal prebytok v sume 63 667 eur, keď bežné príjmy
boli vo výške 365 913 eur a bežné výdavky vo výške 302 246 eur.
1.4. Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
V kapitálovom rozpočte sa vykázal schodok rozpočtu vo výške 1 436 eur, ktorý bol v plnej
miere krytý prebytkom bežného rozpočtu, čo je
1.5. Finančné operácie
Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie
Príjmové finančné operácie sa v roku 2015 netvorili.
Výdavkové finančné operácie, ktoré tvoria splátky istiny úveru použitého na financovanie
výstavby nájomného domu vo výške 7 709 eur, boli kryté splátkami nájomného, čo je v súlade
s rozpočtovými pravidlami.
1.6. Výsledok hospodárenia
Vykázaný výsledok hospodárenia obce za rok 2015 bol zistený v súlade s § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona o rozpočtových pravidiel územnej samosprávy.
Vzhľadom na to, že hospodársky výsledok za rok 2015 je prebytok rozpočtu, obec navrhla
upravený prebytok rozpočtu zaradiť do rezervného fondu obce, čo je v súlade s § 16 ods. 8
zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Bilancia aktív a pasív
Do bilancie aktív a pasív obce boli premietnuté jednotlivé prírastky, ako aj úbytky majetku
obce vykázané v priebehu roka. Celková hodnota majetku obce v upravených cenách
k 31.12.2015 bola 2 265 319 eur, čo bolo oproti stavu k 31.12.2014 viac o 663 879 eur.
Najvyšší podiel na hodnote majetku obce má dlhodobý hmotný majetok v objeme
2 173 041 eur, čo bolo v porovnaní so stavom v roku 2014 viac o 663 879 eur, keď sa do
majetku obce zaradila stavba vodovodu a kanalizácie.
Hodnota obežného majetku obce k 31.12.2015 vo výške 211 382 eur bola oproti stavu
k 31.12.2014 vyššia o 96 365 eur, keď sa oproti stavu na začiatku roka zvýšili najmä pohľadávky
(o 31 127 eur), ako aj vyšším zostatkom na bankovom účte (o 64 250 eur).
Na zvýšení pasív o 761 304 eur sa podieľalo časové rozlíšenie, ktoré bolo oproti stavu
k 1.1.2015 vyššie o 793 539 eur z dôvodu zvýženia výnosov budúcich období. Vlastné imanie bolo
oproti stavu k 31.12.2014 vyššie o 27 194 eur a záväzky boli v porovnaní so stavom na začiatku
roka nižšie o 59 428 eur.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Na výstavbu nájomných domov v rokoch 2004 obec použila finančné prostriedky z dlhodobých
úverov zo ŠFRB vo výške 245 635 eur. K 31.12.2015 bol zostatok tohto úveru vo výške 166 755
eur. Vzhľadom na to, že splácanie týchto úverov je kryté príjmami z nájomného, zostatok tohto
úveru sa nezapočítava do úverovej zadlženosti obce
4. Záver
Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami
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§ 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.
Návrh záverečného účtu obce bol v zmysle § 9 ods.2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený 15 dní pred schválením na
úradnej tabuli obce.
Riadna účtovná závierka za rok 2015 a hospodárenie obce za rok 2015 boli v súlade s § 9 ods.
4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách overené nezávislým
audítorom.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách odporúčam obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Ing. Stanislav F e k e t e
hlavný kontrolór obce
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