Monika Brillová – hlavná kontrolórka obce Šarišské Dravce
Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2016
Na základe zákona 369/1990 o obecnom zriadení je mojou povinnosťou predložiť stanovisko
k záverečnému účtu.
Spracovanie záverečného účtu po skončení kalendárneho roka ukladá Zákon 583/2004 z.z. O
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Základné náležitosti a súlad vykazovania údajov v záverečnom účte v zmysle zákona sú:
Obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým
poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje
tiež hospodárenie podľa ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými
finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných
zdrojov financovania.
Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu 15 dní pred
schválením obvyklým spôsobom.
Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na
nápravu nedostatkov.
Návrh záverečného účtu obec prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového
roka.
Záverečný účet obce obsahuje najmä :
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov obce

Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Šarišské Dravce bol rozpočet obce
na rok 2016. Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.
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583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 085/2015
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 25. 4. 2016 uznesením č. 013/2016
- druhá zmena schválená dňa 1.8.2016 uznesením č. 047d/2016
- tretia a štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 079/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

927671

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1064095,36

814371
0
95000
18300
909371

898813
55590,78
95000
14691,58
1063394,23

253134
61423
133621
461193

273134
117013,78
133621
539625,45

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

Rozbor plnenia príjmov a výdavkov:
Rozbor príjmov a výdavkov je v záverečnom účte podrobne vyčlenený a všetky uvedené
skutočnosti sú správne a súhlasia s výkazmi 1-04 31.12.2016. Podrobné plnenie je prílohou.
Odporúčam, aby sa pri každej investičnej akcii a prijatom uznesení, ktoré nie sú už zahrnuté c
rozpočte, aby sa pripravil návrh rozpočtového opatrenia, z akých zdrojov bude zabezpečené
financovanie danej akcie.
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K prebytku – schodku hospodárenia
Ak možno použiť v rozpočtovom roku / v súlade s osobitným predpisom / nevyčerpané účelovo
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z
rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu,) tieto nevyčerpané prostriedky sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm.
a) a b) z tohto prebytku vylučujú.
Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu k 31.12.2016 :
- bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2016 v sume 489,60 EUR na dopravné ZŠ
Tieto nevyčerpané prostriedky zo ŠR je možné použiť v rozpočtovom roku 2017 v súlade
s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zaokr. na celé eurá

Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO
Hospodárenie BR
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky obce
Kpitálové výdavky RO
Hospodárenie KR
Prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu podľa §10 51 781€
po vylúčení 2403€ / ŠR, fond opráv/
Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce bez vrátenej
záb.
Hospodárenie FO
Hospodárenie celkom zaokr. v €

918 206,00
14 691,00
281 575,00
539 625,00
111 697,00
67 590,00
127 506,00
-59 916,00
49 378,00
96 200,00
144 987,00
-48 787,00
591,00

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku 51 781€ vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na:
- bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2016 v sume 489,70 EUR na dopravné
pre ZŠ
b) prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv (tvorba mínus čerpanie za rok 2016)
z nájomných bytov v sume 1912,64 EUR
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O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce. Schodok
rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec vysporiada predovšetkým z rezervného fondu, z
ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania.
Teda skutočný prebytok hospodárenia je vo výške 49 378 € zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a návrh na jeho použitie je na krytie zostatku
/schodku/ finančných operácii vo výške 48 787€ a zvyšná suma 591€ je navrhnutá ako tvorba
rezervného fondu z prebytku hospodárenia.
Celkové hospodárenie obce za rok 2016 a tvorba rezervného fondu z prebytku je vo výške 591€.
K peňažným fondom
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2016 je
krytý finančnými prostriedkami na bankových účtoch.
K Bilancií aktív a pasív
Bilancia aktív a pasív je stav majetku v zostatkovej hodnote, stav pohľadávok, financií na jednej
strane. Na druhej strane pasív je to stav vlastného imania, stav záväzkov, zostatková hodnota
majetku z cudzích zdrojov a iné.
Významné zmeny v majetku nastal prevodom správy majetku na príspevkovú organizáciu, aj preto
došlo k zníženiu hodnoty majetku obce. Tá sa znižuje aj vtedy, ak obec v bežnom roku
neobstaráva nový majetok, ale znižuje sa zaradený majetok účtovaním odpisov.

AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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ZS k 1.1.2016 v EUR
7616616,41
6837764,47

KZ k 31.12.2016 v EUR
7569522,22
5495499,03

3387
6834377,47
0
777685,27

0
5495499,03
0
2073679,57

412,66
757961,2
0
3751
15560,03
0
0
1166,67

78,58
2030420,81
0
8460,94
34719,24
0
0
343,62

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR
7616616,41
1446525,45

KZ k 31.12.2016 v EUR
7569522,22
1614061,33

0
0
1446525,45
827672,91

0
0
1614061,33
749688,64

0
439,02
346799,86
88936,91
367020
5342418,05

790
489,7
324710,23
113414,03
334761,8
5205772,25

Prehľad o stave a vývoji dlhov
Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len
ak :
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov21a) neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky
poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo
zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.17a)- žlté platí od 1.1.2017
Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Primabanka
Primabanka
Primabanka

Účel

Spolufinancov
anie
Splatenie
záväzkov
Splatenie
záväzkov

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

splatnosti

250000

45480

2094,54

181780

r. 2020

85000

15480

6500,94

61780

r.2020

95000

19332

2105,62

77279

r.2020

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
- celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
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- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku
2015:
 bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
936360,26 EUR
 bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 84627,19 EUR
Spolu
1020987,45 EUR
 z toho 60%
612592,47 EUR
 z toho 25 %
255246,86 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
 zostatok istiny z bankových úverov
 zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
 zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
 z úverov zo ŠFRB

Celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

Zostatok istiny k 31.12.2016

334761,8

320839,00 EUR
311036,90 EUR
13922,80 EUR
645798,70 EUR
311036,90 EUR

334761,80 EUR

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

1020987,45

32,78%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. b)

153435,46 so spl.pôžičky
104858,26€ –bez
spl.pôžičky

1020987,45
1020987,45

15,02%
10.27%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2016
splnená.

bola

Výpočet splátok a úrokov s platnosťou od 1.1.2017
Bežné príjmy z roku 2016 – obec 480 506€ + škola 39 104€ = 519 610€
Predpokladané splátky a úroky ŠFRB – 1290x12 = 15 480€
Predpokladané splátky a úroky ostat. úverov= istina 6691x12=80 292 + úroky cca 9000€= 89292€
Spolu predpokladané splátky a úroky sú 104 772€, čo je 20,16%, teda aj od 1.1.2017 je
podmienka splnená pri predpokladaných splátkach a úrokoch z prijatých úverov.
Ma konci roka 2017 pribudnú ďalšie splátky z nového bytového domu.
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.
Hospodárenie príspevkovej organizácie
Obecné zastupiteľstvo zriadilo uznesením č. 8/2009 zo dňa 6.10.2009 príspevkovú
organizáciu s názvom „Obecná knižnica“ so vznikom od 7.10.2009. Dňa 16.10.2009 bolo
organizácii pridelené IČO : 42089476 .
Ako vedúcu v roku 2016 menovalo Mgr. Katarínu Haborákovú a príspevková organizácia
mohla začať svoju činnosť koncom roka 2016.

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam schváliť obecnému zastupiteľstvu
Záverečný účet obec Šarišské Dravce za rok 2016 s výrokom – celoročné
hospodárenie bez výhrad.

Dňa 24.5.2017
Monika Brillová
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