Hlavná kontrolórka Obce Veľká Paka

Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Veľká Paka
za rok 2013
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Veľká Paka za rok 2013.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého
návrhu záverečného účtu Obce Veľká Paka za rok 2013. Návrh bol zverejnený dňa 9.4.2014 na
úradnej tabuli a 7.4.2014 na webovej stránke obce Veľká Paka.
Návrh záverečného účtu Obce Veľká Paka za rok 2013 bol spracovaný v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., zohľadňuje aj ustanovenia
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z.
z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace
právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- poskytnuté záruky podľa jednotlivých príjemcov
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
Účtovná závierka, ktorá je súčasťou záverečného účtu ešte nebola overená audítorom, túto povinnosť
si obec musí splniť do 31. 12. 2014.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so Zákonom o účtovníctve a Zákonom
o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. a v zmysle § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF
SR č. MF-0101752004 – 42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2008-421, MF/021218/2010,
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je
záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa
ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného účtu v oblasti
plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila ekonómka obce p. Katarína Lelkešová podľa
funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na
úrovni hlavnej kategórie.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do
záverečného účtu obce. Usporiadala finančné vzťahy k ŠR a k rozpočtu vyššieho územného celku.
Predložený návrh
záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10
ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti.
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I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Veľká Paka sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 23/2013 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa 25.4.2013.

Rozpočet celkove v €
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Schválený
890 626,67
890 626,67
0

Upravený
0
0
0

Skutočný
763 593,81
499 296,06
264 297,75

Schválený
890 626,67
459 102,92
431 523,75

Upravený
0
0
0

Skutočný
763 592,81
430 183,78
333 409,03

Schválený
0
431 523,75
- 431 523,75

Upravený
0
0
0

Skutočný
1,00
69 112,28
69 111,28

Schválený
242 189

Upravený
0

Skutočný
242 279

12 000

0

10 218

Bežný rozpočet v €
Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Kapitálový rozpočet v €
Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Finančné operácie v €
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Z tabuľky je zrejmé, že celkové príjmy za rok 2013 boli 763 592,81€. Z toho bežné príjmy tvorili
vlastné príjmy v sume 763 592,81€ (ich súčasťou bol aj prebytok hospodárenia za rok 2012 v sume
242 279 € + dotácie a príjmy z podnikania) a kapitálové príjmy vo výške 1 €.
Príjmy finančných operácií sú tvorené zo zostatku peňažných účtov z predchádzajúcich rozpočtových
rokov vo výške 242 189 € a úrokoch na účtoch v sume 90 €.

Plnenie rozpočtu príjmov :
Da ň o vé p ríj m y
- Dane z príjmov FO
- Dane z majetku
- Dane za tovary a služby

22 0 6 2 2, 68
160 081,11
46 478,12
14 063,45

Porovnanie stavu celkových daňových nedoplatkov k 31.12.2011 a k 31.12.2012:
Index
Daňové nedoplatky
k 31.12.2012
k 31.12.2013
Rozdiel
2013/2012
7 355,70
4 561,50
2 794,2
1,6
Ne d aň o v é pr íj m y
- Zákonný poplatok za uloženie odpadu
- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
- Iné nedaňové príjmy
- Stravovanie dôchodcov a zamestnancov
- Nájomné
- Ostatné príjmy

20 7 8 3 6, 86
118 313,61
42 094,20
9 837,66
7 927,90
25 650,15
4 013,34
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G ra nt y a tr a ns f er y
- Tuzemské bežné granty a transfery
- Dotácie – prenesený výkon štátnej správy

47 18 4, 8 0

K ap i tá l o v é pr íj m y

1, 0 0

47 184,80

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane.
Daňové príjmy boli naplnené na 98%, čo predstavuje sumu 22 0 6 22 , 68 €. Daň z príjmov fyzických osôb
bola naplnená na 98%, príjmy dane z majetku boli naplnené na 92%, dane za tovary a služby na 140%.
Celkovo daňové príjmy boli o trochu vyššie ako v roku 2012.
Nedaňové príjmy boli naplnené na 101%, čo predstavuje sumu 207 8 3 6, 86 €. V nedaňových príjmoch
sme vybrali menej za uloženie odpadu o 29 686,39 € oproti plánu, viac sme vybrali z podnikania
a miestneho majetku (107%) 2 594,20 € a za administratívne poplatky - 119%, t.j. 1 537,66 €. Transfery
a granty boli naplnené na 113%.
Daňové nedoplatky za rok 2013 boli vo výške 7 355,70 € a oproti roku 2012 sa zvýšili. Obec stále eviduje
najväčšieho dlhodobého dlžníka PD Veľká Paka, ktorý je v konkurze a viacero menších dlžníkov, občanov,
s ktorými sa nedoplatky riešia. K dnešnému dňu evidujeme daňové nedoplatky za rok 2013 vo výške
4 298,20 €.
V časti kapitálových príjmov sme prijali symbolické 1 € za odpredaj pozemkov na výstavbu
nájomných bytov.

Plnenie rozpočtu výdavkov:
610
630
640
650

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
207 169,71
Tovary a služby
187 727,41
Bežné transfery
1 190,00
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
10 218,24

700 K ap i tá l o v é v ýd a vk y

69 112,28

Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2013 bolo v súlade so stanoveným rozpočtom.
V časti výdavkov manažment obce bolo plánovaných 119 710 €, vyčerpaných 117 705,22 €, čerpanie
bolo na úrovni 98%.
Nárast čerpania nastal iba v jednej kapitole – Verejná zeleň a verejné priestranstvá, a to v položke
mzdy o 1 713,2 € (od júna 2013 boli prijatí 2 pracovníci na dohodu a 1 na trvalý úväzok)
a v materiálových výdavkoch o 4 322,43 € (postreky, hnojivá, prevzdušňovanie, kosenie obecnej
skládky, náhradné diely do kosačiek). Celkovo nastal nárast v položke o 6 762,45 €, t.j. z 22 800 € na
28 762,45 €.
Ostatné kapitoly boli čerpané v rámci schváleného rozpočtu, niektoré položky boli nedočerpané,
naopak v iných mierne prečerpané, ale v rámci kapitoly nebola prekročená schválená rozpočtovaná
suma.
V kapitole Manažment obce bol nárast v položke Príspevok na stravovanie zamestnancov, ktorý bol
vyšší o 2 217,45 € z dôvodu prijatia 3-och zamestnancov a v tejto položke sú vykazovaní všetci
zamestnanci obce vrátane základnej školy a materskej školy. Mimo plánovaných a rozpočtovaných
výdavkov bolo obnovené vybavenie sociálneho zariadenia obecného úradu, nákup výpočtovej
techniky (pokazený a vyradený počítač p. starostu bol nahradený novým), kancelárskej techniky, lieky
do lekárničky, komunitný plán, mapy, a to v celkovej sume 3 279 €. Avšak celkovo kapitola
Manažment obce nebola prekročená.
Úspora nastala v kapitole Kontrola a audit o 2 761,56 z dôvodu čiastočného čerpania mzdy hlavnej
kontrolórky pre dlhodobú PN a nižšeho výdavku za audit.
V kapitole Cintorínske služby boli financie vyčerpané na 61% - nečerpali sa peniaze na opravu domu
smútku.
V kapitole Likvidácia divokých skládok boli financie čerpané na úrovni 26%, zvýšené čerpanie bolo
v položke údržba a čistenie kanalizácie o 2 216,82 €, celkovo to bolo 10 216,82 €, ale kapitola nebola
prekročená.
Zimná údržba komunikácií bola vyššia o 881,20 € (nárast o 40%) oproti plánovanému rozpočtu.
V kapitole Základná škola bolo vyššie čerpanie miezd a odvodov o 3 399,22 € (nárast o 9% vznikol
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prijatím jednej učiteľky od septembra a vyplatené nadčasy za odučené hodiny), ale čerpanie v kapitole
bolo vyrovnané.
V kapitole Opatrenie na zachovanie školy bolo čerpanie na úrovni 40%, v kapitole Školská jedáleň
bola úspora 4 160,53 € z dôvodu šetrenia energiami a nedovybavenia kuchyne kuchynským
zariadením.
V kapitole Prevádzka kultúrneho domu bola úspora o 3 375,15 € z dôvodu šetrenia energiami
a čistiacim prostriedkami.
V kapitole Verejné osvetlenie bola úspora 3 252,09 € - šetrenie energiami.
V kapitole Rozvoj obce bola úspora 7 060,77 €. Úspora vznikla hlavne pri nečerpaní finančných
prostriedkov na detské ihriská a údržbu objektov obce.
Kapitálové výdavky boli naplánované vo výške 431,523,75 €, čerpané vo výške 69 111,28 €.
Pri príprave záverečného účtu za rok 2013 bolo zistené, že ani jedno prekročenie rozpočtovanej
položky nebolo riešené rozpočtovým opatrením v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, čím bola porušená finančná disciplína. Nakoľko aj pre rok 2014 obec prijala rozpočet vo veľmi
podrobnej štruktúre, navrhujem prijať uznesenie, aby starosta obce mohol schváliť rozpočtové
opatrenie pri prekročení rozpočtu do 10% pri jednotlivých položkách v rámci kapitoly, s tým, že nebude
prekročený rozpočet danej kapitoly. V prípade vyšších presunov, resp. prekročenie rozpočtu v rámci
kapitoly, bude nutné schválenie zmeny rozpočtu obecným zastupiteľstvom. Pri príprave rozpočtu na
rok 2015 navrhujem schvaľovať rozpočet iba v rámci kapitol. Tieto zmeny umožňuje novela zákona č.
523/2044z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákonom č. 436/2013 z.z.

Finančné operácie:
1.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE
Z ostatných finančných operácií

242 279,00

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE
Úvery, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie (úroky ŠFRB)
Splácanie istín

2 294,84
7 923,16

Vo finančných operáciách bol uskutočnený výdaj na splácanie dlhodobého úveru v čiastke 7 923,16 €
jedná sa o úver ŠFRB (obecné byty). Sumu 2 965 € - tvoria úroky z úveru ŠFRB.
Stav na účte 428 je podľa účtovníctva 1 597 451,32 Stav na účte 221 – ide o bankové účty vo VÚB,
a.s. a Prima, a.s. - tvoria k 31.12.2013 zostatky jednotlivých bankových účtov vo výške 264 590,53 €
a pokladňa vo výške 1 329,62 €.
Výsledkom hospodárenia obce v roku 2013 boli vlastné príjmy celkom v objeme 437 502 € a výdavky
celkom v sume 365 302 €, výsledok hospodárenia je prebytok v sume 72 200 €.
Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2013 je súčasťou návrhu záverečného účtu.
Návrh pre obecné zastupiteľstvo:
Prebytok rozpočtu za rok 2013 navrhujem prideliť do rezervného fondu a 90% z toho
použiť na kapitálové investície.
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Celkový majetok evidovaný v účtovníctve obce Veľká Paka predstavuje na základe majetkovej
bilancie a invertarizácie k dátumu 31.12.2013 hodnotu 3 991 641,- €. V porovnaní s minulým
účtovným obdobím došlo k miernemu nárastu hodnoty majetku.
1. Majetok obce v roku 2013
Pozemky
Budovy a stavby
Inventár
Stroje
DHM

240 085 €
1 250 476,15 €
29 965,31 €
29 842,08 €
95 428,00 €
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2. Bilancia aktív a pasív v tis. €
Ukazovateľ
a
Aktíva obce
Aktíva ostat. subj. obce
Aktíva obce spolu

Účtovný stav
k 31.12.2013
Brutto
Netto
1
2
5 833 981
4 233 481
5 833 981

4 233 481

3. Vývoj pohľadávok v €
Pohľadávky obec eviduje vo výške 52 335 €.
Krátkodobé pohľadávky:
ZPOHŽO /Triada /:
Nájomné bytovka:
Vodné stočné:
Daňové pohľadávky:

42 990,00
600,00
1 389,50
7 355,70

4. Ostatné dôležité informácie
4.1 Prijaté granty
V roku 2013 obec dostala nasledovný granty:
- projekt EÚ rekonštrukcia parkov – OZ Agroprameň II. splátka
- cestná infraštruktúra

42 724,51 €
3 035,00 €

4.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie vo výške 15 869,12 €, z toho:
- TJ Družstevník
6 801,82
- LSPP
410,00
- Narodenie detí
1 190,00
- Csemadok
430,00
- Dobrovoľný hasičský zbor
1 500,00
- Centrálny krízový fond
432,00
- Rímsko katolícky farský úrad
500,00
- Kynológia
200,00
- Jednorazový príspevok pre dôchodcov
3 768,00
- Klub dôchodcov
200,00
- Životné jubileá
329,74
- Nákup darov ZPOZ
107,56
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Stav úveru, ktorý obec prijala zo Štátneho fondu rozvoja bývania je k 31.12.2013 vo výške 186 935,75 € jedná sa úver na výstavbu obecných bytov. Splatnosť úveru je v roku 2034.

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec Veľká Paka v roku 2013 nemala vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV
Obec Veľká Paka v roku 2013 neposkytla žiadnu záruku.
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VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Náklady a výnosy v prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie
MAJETKOVÁ POLOŽKA
2012
2013
NÁKLADY
VÝNOSY
HOSPODÁRSKY
VÝSLEDOK
POHĽADÁVKY
ZÁVÄZKY
MAJETOK

37 313
38 776
1 459

49 374
39 358
- 10 016

848 708,55

848 708,55

ROZDIEL ROKOV
2013-2012
12 061
582

Majetok obce v súvislosti s prevádzkovaním vodovodu a kanalizácie je nasledovný:
- Vodovodný zdroj:
6 503,00
- Vodovodný rozv.:
30 587,42
- Kanalizácia:
397 627,00
Náklady a výnosy v prevádzkovaní ubytovania
MAJETKOVÁ POLOŽKA
2012
2013
NÁKLADY
VÝNOSY
HOSPODÁRSKY
VÝSLEDOK

3 552
2 655
- 867

4 289
2 352
- 1 937

ROZDIEL ROKOV
2013-2012
737
- 303

Podnikateľská činnosť v obci bola v roku 2013 stratová. Straty boli vykryté z príjmov obce, čo už od
roku 2014 v zmysle novelizácie zákona č. 523/2004z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
ktorá vstúpila do platnosti 1.1.2014 nebude možné. Preto treba zvážiť podnikateľskú činnosť v oblasti
ubytovania a pristúpiť ku kontrole odberu vody a kanalizačných prípojok v obci, aby sa tento trend
zastavil.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Veľká Paka za rok 2013 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Veľká Paka za rok 2013 v zmysle § 9 os. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej
na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Účtovná závierka za rok 2013 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.
n. p. Účtovná závierka za rok 2013 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu Obce Veľká Paka k 31.12.2013 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Veľká Paka za rok
2013 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

Dr. Daniela Bušinská
hlavná kontrolórka obce Veľká Paka
Vo Veľkej Pake 22.04.2014
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