Hlavný kontrolór Obce Šintava

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017
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 Šintava

za rok 2017 ( ďalej len stanovisko).

Odborné stanovisko som spracoval(a) na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce
Šintava a výročnej správy za rok 2017. Návrh bol zverejnený dňa 8.6.2018 na úradnej tabuli a na
web. obce.
Návrh záverečného účtu Obce Šintava za rok 2017 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh záverečného účtu
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.
Vo svojom stanovisku som hodnotila :
náležitosti návrhu záverečného účtu obce

-

údaje o plnení rozpočtu
aktíva a pasíva
stav a vývoj dlhu
hospodárenie ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka Šintava

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so – Zásadami rozpočtového hospodárenia obce
Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Šintava.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila
povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení §9 ods.4.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 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, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle MF SR č. MF0101752004 – 42, 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 podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel,
skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórii.

1

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. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej
usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí 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.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách podľa
jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva podnikateľskú
činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.
ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Šintava sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo OZ č. 132/OZ-2016 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
5.12.2016.
Schválený rozpočet Obce Šintava bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :

-

uznesením OZ č.173/OZ/2017 zo dňa 28.6.2017
uznesením OZ č.225/OZ/2017 zo dňa 4.12.2017
uznesením OZ č.226/OZ-2017 zo dňa 4.12.2017
štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2017/OcÚ starostu obce
dňa 31.12.2017 ( na základe príjmu transféru verejnej správy).

Rozpočet celkove obec a ZŠsMŠ
Schválený rozpočet

celkové príjmy
celkové výdavky
Hospodárenie-prebytok-schodok

1.256.649
1.256.649
0

uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
1.428.773,35
1.435.992,70
1.426.760,14
1.369.716,12
2.013,21
66.276,58

Bežný rozpočet obce a ZŠsMŠ
Bežné príjmy
Príjmy RO vlastné
Nerozpočtované príjmy

1.246.307
10342

1.319.477

1.325.973,50

34.568

35.291,65

0

0

6.394.68

Bežné výdavky obce

634.649

708.619,14

704.312,72

Bežné výdavky RO

544.000

650.611

597.974,27

Nerozpočtované položky RO

0

0

6.141,07

Hospodárenie-prebyt/schodok

78.000

-5.185,14

57.540,75
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Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie-prebytok-schodok

Schválený rozpočet
0

0
0

uprav.rozpočet
2420
1730
690

Čerpaný rozpočtu
2420
1729,54
690,46

Finančné operácie:
Schválený rozpočet

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácia
Hospodárenie-prebytok-schodok

0
78000
-78000

uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
72308,35
73491,35
65800
65699,59
6508,35
7791,76

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2017
100 Daňové príjmy
111 Daň z príjmov FO
121 Daň z nehnuteľnosti
133 Dane za tovary a služby

rozpočet
skutočnosť
584.047,00 581.770,56
485.119,00
63.028,00
35.900,00

485.119,53
60.537,15
36.113,88

% plnenia
99,61
100,00
96,05
100,60

Porovnanie stavu nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2016 a k 31.12.2017:
Index
Daňové nedoplatky
k 31.12.2016
k 31.12.2017
Rozdiel
2017/2016
2.269,72
1.897,63
-372,09
83,61
rozpočet
200 Nedaňové príjmy
221.769,00
211 Príjmy z podnikania
4.500,00
212 Príjmy z vlastníctva majetku
78.148,00
221 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
10.000.00
222 Pokuty a penále
0
223 Služby
120.470,00
233 Kapitálové príjmy
2.420,00
243 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,
7,00
292 Ostatné príjmy
8.478,00
300 Granty a transfery
311 Tuzemské bežné granty a transfery
312 Transféry v rámci verej.správy
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

513.661,00
0
513,661,00
0

skutočnosť
230.541,67
4.550,00
80.106,57
7.308,00
166,00
127.650,96
2.420,00
11,86
10.748,28

%
103,96
101,11
102,50
73,08
166,00
105,96
100,00
169,43
126,78

513.661,27 100,00
133,00
133,00
513.528,27
99,97
0
0
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Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane. Príjmy
z podielových daní boli naplnené na 100,00%. Rozpočet 485.119,00€, skutočnosť 485.119,53 €.Celkom
bežné daňové príjmy rozpočet 584.047,00 €, dosiahnuté príjmy 581.770,56 €, plnenie 99,61%.
Bežné nedaňové príjmy rozpočet 221.769,00 €, skutočnosť 230.541,67 €, plnenie 103,96%.
Príjmy tvoria príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /dividendy Komplex Pusté sady,
z prenajatých pozemkov, budov .Ďalej sú to príjmy za administratívne- správne poplatky,
poplatky za hrobové miesto, vodné, stočné , komunálne odpad, opatrovateľská služba, pokuty.
Obec prijala nasledovné granty a transféry :
Rozpočet na rok 2017 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenie

513.661

513.661

100

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poskytovateľ
Granty
ÚPSVaR Galanta
MF SR ZOS
Krajský stavebný úrad Trnava
Krajský školský úrad Trnava
Obvodný úrad Galanta
Obvodný úrad Galanta
Recyklačný fond
MF SR
Dobrovoľná požiarna ochrana

Suma v €
133
1.171,04
83.880,36
1.834,83
417.973,60
4204,14
686,4
232
545,9
3000

spolu

513.661,27

Účel
dary
Aktivačné a hmotná núdza
Zariadenie opatrov. služby
Spol.stav. úrad,poz.kom, život.
Školstvo
Matrika
Dotácia evidencia obyvateľstva
Recykl. odpadov
voľby
Dotácia na mater.tech.zabezpeč. DHZO

Granty a transféry boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Plnenie rozpočtu výdavkov:
rozpočet
600 Bežné výdavky
611Mzdy . Tarifné platy
612 Príplatky
614 Odmeny
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
650 Splácanie úrokov v tuzem

776.149,14
168.525,00
67.164,14
5.060,00
94.284,00
347.898,00
11.588,00
14.100,00

skutočnosť
771.741,85
165.958,83
67.919,84
6.532,38
92.941,75
346.459,77
12.345,08
12.155,07

%
99,43
98,47
101,12
129,09
98,57
99,58
106,53
86,20
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700 Kapitálové výdavky
711 Nákup pozemkov a neh.aktív.
713 Nákup strojov, zar.techn.

1.730,00
380,00
1.350,00

1.729,54
380,00
1.349,54

99,97
100,00
99,96

72.308,35

100,00%

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
821 Splácanie tuzem. Istín
65.800,00
65.699,59

99,84%

Finančné operácie:
PRÍJMOVÉ OPERÁCIE
453 Zost.prostr.predchádz.rokov ZŠsMŠ

72.308,35

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

Vo finančných operáciách bol uskutočnený výdaj na splácanie 2 dlhodobých úverov zo
ŠFRB a Prima banka. Obec má ku koncu roka 2 úvery zo ŠFRB so zostatkovou hodnotou
756.695,60 € s mesačnou splátkou 2530,62 €. Dva úvery PrimaBanky zo zostatkovou hodnotou
134.481,03 € s mesačnou splátkou 2944,35 €.
Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10 ods.3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a VÚC
Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017
Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2017 je strata vo výške 6.822,79 €.
Zostatok na účtoch obce je vo výške
v pokladni
Spolu :

117.270,39 €
841,20 €
118.111,59 €

z neho sú tieto viazané finančné prostriedky :
zábezpeka byty
22.593,96 €
nevyčerpané prostriedky ZŠsMŠ
37.730,86 €
účet sociálneho fondu
1.167,95€
zostatok rezervného fondu
37.932,23 €
Spolu :
99.425,00 €
Rozdiel
Vyčíslený rozdiel finančných prostriedkov 18.686,59 € predstavuje rezervný fond na rok 2018.
Celkový výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií je 66.022,97 €,.
Účtovný výsledok hospodárenia – ako rozdiel výnosov triedy 6 – a nákladov 5 je strata
vo výške 54.690,74 €.
NÁVRH POUŽITIA REZERVNÉHO FODNU PRE OZ :
- návrh rozdelenia rezervného fondu prebytku rozpočtu vo výške 18.686,59 €
použiť na úhradu kapitálových výdavkov obce.
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BILANCIA AKTÍV A PASÍV
AKTÍVA
Názov

31.12.2016

31.12.2017

Neobežný majetok spolu /netto/

3.340.299,00

2.808.073,00

1.897,00

907,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

2.765.520,00

2.480.505,00

Dlhodobý finančný majetok

326.661,00

326.661,00

Obežný majetok spolu

144.702,00

134.448,00

927,00

904,00

Pohľadávky

8.971,00

13.796,00

Zúčtovanie medzi subj.VS

1.207,00

1.636,00

z toho :
Zásoby

Finančný majetok

133.597,00

118.112,00

Časové rozlíšenie

644,00

968,00

3.239.424,00

2.943.489,00

SPOLU
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a závazky

31.12.2016

31.12.2017

3.239.424,00

2.943.489,00

Vlastné imanie

1.218.034,00

1.101.874,00

Nevysporiad.HV minul. Rokov

1.218.035,00

1.101.874,00

-65.775,00

-54.690,00

1.085.796,00

996.137,00

72.904,00

37.731,00

810.429,00

749.809,00

32.648,00

74.116,00

Bankové úvery a ostatné prij.výp.

169.813,00

134.481,00

Časové rozlíšenie

935.594,00

845.478,00

3.239.424,00

2.943.489,00

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy zákonné krátkodobé
Zúčtovanie medzi subjekt.VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

SPOLU:
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Vývoj pohľadávok v €
Pohľadávky brutto

rok 2015

Daňové pohľadávky k 31.12.
Nedaňové pohľadávky k 31.12.

rok 2016

rok 2017

1.113,08

2.269,08

1.897,63

12.638,12

9.979,59

16.172,81

Ostatné dôležité informácie
Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie v súlade so VZN č. 7/2005 o dotáciách.
PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky :
voči bankám účet 461
voči dodávateľom účet 321
voči štátnemu rozpočtu 336,342
voči zamestnancom
331
ŠFRB 479 - dlhodobé
ŠFRB 479 – krátkodobé
záväzky soc.fondu 472
nevyfaktur.dodávky 326
iné záväzky 379
daň z príjmov 341
Spolu :

134.481,03 €
5.362,14 €
16.654,21 €
17.388,53 €
748.641,83 €
30.647,65 €
1.167,95 €
1.225,00 €
1.882,64 €
955,50 €
958.406,48 €

Obec v roku 2016 vykázala záväzky vo výške 1.085.796.- € a v roku 2017 vo výške 958.406,48 €, čo
predstavuje zníženie zadĺženosti obce o 127.389,52 €.
INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU ZŠ S MŠ
KRÁĽA SVÄTOPLUKA ŠINTAVA
Príjmy bežného rozpočtu v €
Názov
Projekty školy - granty
Príjmy z vlastníctva - prenájom
Príjmy zo MŠ
Ostatné príjmy
Dotácie zo ŠR –projekty
Predaj tovaru a služieb
Spolu :
Nerozpočtované príjmy
Finančné operácie
Príjmy celkom

Schválený
rozpočet
900,00
4.542,00
4.100,00
0
0
800,00
10.342,00
0
0
10.342,00

Upravený
rozpočet
2.862,00
5.312,00
11.910,00
2.161,00
10.753,00
1.570,00
34.568,00
0
0
34.568,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
2.761,90
2.480,24
11.907,99
2.159,62
6.952,14
1.451,28
27.713,17
6.394,68
1.183,80
35.291,65
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Výdavky bežného rozpočtu v €
Názov

Schválený
rozpočet

Základná škola
Materská škola
školské stravovanie
Nerozpočtované výdavky
Spolu :

413.500,00
111.000,00
19.500,00
0
544.000,00

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2017

518.147,00
112.964,00
19.500,00
0
650.611,00

460.743,17
112.598,09
18.491.94
6.141.07
597.974.27

Návrh záverečného účtu Obce Šintava 2017 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 Šintava k 2017 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.
Riadna účtovná závierka za rok 2017 a hospodárenie obce za rok 2017 v súlade s § 9 ods. 4
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
boli overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2017 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n.
p. Účtovná závierka za rok 2017 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu Obce Šintava 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 Šintava k 2017
výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad
V Šintave dňa

24.05.2018

Mária Vedrödyová
kontrolór obce Šintava
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