Hlavný kontrolór Obce Šintava

Stanovisko k návrhu záverečného účtu 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 Šintava za rok 2013.
Odborné stanovisko som spracoval(a) na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce
Šintava a výročnej správy za rok 2013. Návrh bol zverejnený dňa 12.05.2014 na úradnej tabuli a
web. obce.
Návrh záverečného účtu Obce Šintava za rok 2013 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.
MF-0101752004 – 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.

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. 84/OZ-2012 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
3.12.2012.
Schválený rozpočet Obce Šintava bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :
-uznesením OZ č.107/OZ/2013 zo dňa 6.9.2013
-uznesením OZ č.117/OZ/2013 zo dňa 2.12.2013.
Rozpočet celkove obec a ZŠsMŠ
Schválený rozpočet

príjmy celkove
výdavky celkove
Hospodárenie- prebytok –
schodok

1.133.529,00
1.065.194,00
68.335,00

uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
1.169.179,66 1.168.816,05
1.141.991,92 1.129.637,31
27.187,74
39.178,74

Bežný rozpočet obec a ZŠsMŠ
Schválený rozpočet

bežné príjmy obec
príjmy RO vlastné
bežné výdavky obec
bežné výdavky RO
Hospodárenie-prebytok-schodok

1.056.761,00
4.664,00
618.804,00
353.900,00
88.721,00

uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
1.056.972,00 1.056.608,39
37.693,66
37.693,66
580.557,00
568.732,59
396.033,80
396.033,80
118.074,86
129.535,66

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Nerozpočtov.výdavky RO
Hospodárenie-prebytok-schodok

Schválený rozpočet
56.720,00

38.730,00
0
17.990,00

uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
59.130,00
59.130,00
44.033,00
43.964,60
59.540,12
59.540.12
15.097,00
-44.374,72

Finančné operácie:
Schválený rozpočet

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

15.384,00
53.760,00
-38.376,00

uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
15.384,00
15.384,00
61.828,00
61.366,20
-46.444,00
-45.982,20

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2013
100 Daňové príjmy
111 Daň z príjmov FO
121 Daň z nehnuteľnosti
133 Dane za tovary a služby

rozpočet
skutočnosť
437.658,00 434.363,85
338.811
61.647
37.200

334.699,94
62.054,30
37.609,61

% plnenia
99,24
98,78
100,66
101,10

Porovnanie stavu nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2012 a k 31.12.2013:
Index
Daňové nedoplatky k 31.12.2012
k 31.12.2013
Rozdiel
2012/2011
1.648,85
978,96
669,89
59,37
rozpočet
200 Nedaňové príjmy
211 Príjmy z podnikania
212 Príjmy z vlastníctva majetku
221 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
222 Pokuty a penále
223 Služby
233 Kapitálové príjmy
243 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,
292 Ostatné príjmy
300 Granty a transfery
310 Tuzemské bežné granty a transfery
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

245.224
5.250
83.294
10.000
0
136.300
4.130
50
6.200
433.220
378.220
55.000

skutočnosť

%

241.006,03 98,28
5.250,00
100,00
83.991,93
100,84
9.755,16
97,55
30,00
129.921,15
95,32
4.130,00
100,00
48,82
97,64
7.878,97
127,08
441.829,91 101,99
386.829,91
102,28
55.000,00
100,00

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane. Príjmy
z podielových daní boli naplnené na 98,78%, čo predstavuje menej oproti rozpočtu 4.111,06 €./ Rozpočet
338.811,00 €, skutočnosť 334.699,94 €/.Celkom bežné daňové príjmy rozpočet 437.658,00 €, dosiahnuté
príjmy 434.363,85 €, plnenie 99,24%.
Bežné nedaňové príjmy rozpočet 237.114 €, skutočnosť 233.127,06 €, plnenie 98,31%.
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 :
P.č.
Poskytovateľ
suma v€
l. Granty
208,00
2. ÚPSVaR Galanta
5.864,70
3. MF SR ZOS
84.480,00
4. Krajský stavebný úrad Trnava
2.075,27
5. Krajský školský úrad Trnava
284.808,00
6. Obvodný úrad Galanta
3.828,00
7. MF SR
1.166,24
8. Obvodný úrad Galanta
439,08
9. Recyklačný fond
1.415,00
10. VÚC Trnava
200,00
11. MF SR
2.345,62
Spolu :
386.829,91
Granty a transféry boli účelovo viazané a boli použité v

účel
dary
aktivačný, hmotná núdza
zariadenie opatrovateľskej služby
spol.stav.úrad, poz.kom.život.
školstvo
matrika
voľby
dotácia evidencie obyvateľstva
recykl.odpadov
dotácia na kultúrne podujatie
dotácia na opravu miest.komunikácii
súlade s ich účelom.

Plnenie rozpočtu výdavkov:
rozpočet

skutočnosť

600 Bežné výdavky

580.557,00

568.732,59

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

155.400
39.160
4.250
66.800
280.380
7.922
26.645

700 Kapitálové výdavky
714 Nákup doprav.prostriedkov
717 Realizácia stavieb a technic.zhodnotenie

44.033
2.300
41.733

149.185,86
41.881,71
230,00
70.347,92
265.219,09
18.117,20
23.750,81
43.964,60
2.300,00
41.664,60

%
97,96
96,00
106,95
5,41
105,31
94,59
228,69
89,14
99,84
100,00
99,84

Finančné operácie:
PRÍJMOVÉ OPERÁCIE
454 rezervný fond

15384

15.384

100,00

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
821 Splácanie tuzem. Istín
61.828
61.366,20

99,25

Vo finančných operáciách bol uskutočnený výdaj na splácanie dlhodobého úveru zo ŠFRB
a Prima banka. Obec má ku koncu roka jeden úver so zostatkovou hodnotou 244.340,44 € a
mesačnou splátkou v hodnote 2.546,00 € na dobu 9 rokov a druhý úver zo zostatkovou hodnotou
31.469,39 € s mesačnou splátkou 398,35 € na dobu 7 rokov.
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 2013
Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2013 je vo výške 27.187,74 €, plnenie 39.178,74 €.
Zostatok na účtoch obce je vo výške
v pokladni
Spolu :

102.214,53 €
780,68 €
102.995,21 €

z neho sú tieto viazané finančné prostriedky :
-zábezpeka byty
-nevyčerpané prostriedky ZŠsMŠ
-účet sociálneho fondu
-rozdiel zúčtovania
Spolu :

49.291,11 €
15.850,60 €
724,01 €
-2.049,25 €
63.816,47 €

Rozdiel

39.178,74 €

Vyčíslený rozdiel finančných prostriedkov 39.178,74 € .
Účtovný výsledok hospodárenia – ako rozdiel výnosov triedy 6 – a nákladov 5 je
vo výške 39.599,45 €.
NÁVRH POUŽITIA REZERVNÉHO FODNU PRE OZ :
-návrh rozdelenia rezervného fondu prebytku rozpočtu vo výške 37.129,49 €
použiť na úhradu kapitálových výdavkov obce (katafalk).
BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Bilancia aktív a pasív v €
AKT ÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu /netto/

31.12.2012

31.12.2013

3.771.781

3.678.324

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

4.115

0

3.441.005

3.351.624

326.661

326.700

Obežný majetok spolu

94.023

128.489

z toho :
Zásoby
Pohľadávky

449

559

11.872

21.067

Zúčtovanie medzi subj.VS
Finančný majetok

1.777

3.868

79.764

102.995

Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát.

161

Časové rozlíšenie

233

A K T ÍVA

S PO LU

0
1.299

3.866.037

3.808.112

PA S Í V A
Názov
Vlastné imanie a závazky

31.12.2012

31.12.2013

3.866.037

3.808.112

z toho :
Vlastné imanie

1.325.611

1.365.210

Nevysporiad.HV minul. rokov

1.335.255

1.325.611

-9.644

+39.599

1.321.337

1.256.497

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy zákonné krátkodobé

11.819

11.405

Zúčtovanie medzi subjekt.VS

14.537

15.851

Dlhodobé záväzky

952.518

926.365

Krátkodobé záväzky

31.213

27.066

311.250

275.810

1.219.089

1.186.405

Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Časové rozlíšenie
PA S Í V A S P O L U

3.866.037

3.808.112

Vývoj pohľadávok v €
Pohľadávky
Daňové pohľadávky k 31.12.
Nedaňové pohľadávky k 31.12.

rok 2011
352,00 €0
1.949,89 €

rok 2012

rok 2013

1.648,85

978,96

9.278,99

16.252,09

Ostatné dôležité informácie
Poskytnuté dotácie
V roku 2013 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie v súlade so VZN č. 7/2005 o dotáciách.
PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky :
voči bankám účet 461
voči dodávateľom účet 321
voči štátnemu rozpočtu 336,342
voči zamestnancom 331
zákonné rezervy
323
ost. Zúčtov. Zo ŠR 357
ŠFRB
záväzky soc.fondu 472
nevyfaktur.dodávky 326
iné záväzky 379
Spolu :

275.809,83 €
3.777,43 €
9.121,40 €
11.583,62 €
11.405,00 €
15.850,60 €
925.641,11 €
724,01 €
950,00 €
1.633,62 €
1.256.496,62 €

Obec v roku 2012 vykázala záväzky vo výške 1.321.336,89 € a v roku 2013 vo výške
1.256.496,62 €, čo predstavuje zníženie zadĺženosti obce o 64.840,27 €.

Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského listu č. OŽP-B/2010/03027-2. Predmetom podnikania je:
Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
V roku 2013 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
96.332,05 €
Celkové výnosy
55.187,02 €
Hospodársky výsledok –strata
-41.145,03 €
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa analyticky na bežnom účte.
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
Úroky
Ostatné príjmy

Schválený
rozpočet
466,00
1.500,00
2.698,00
0
0

Upravený
rozpočet
5.739,05
2.928,73
5.809,30
0,16
3.485,29

Skutočnosť
k 31.12.2013
5.739,05
2.928,73
5.809,30
0,16
3.485,29

Dotácie zo ŠR –projekty
Spolu :
Nerozpočtované príjmy
Príjmy celkom

0
4.664,00
0
4.664,00

Výdavky bežného rozpočtu v €
Názov
Schválený
rozpočet

19.731,13
37.693,66
0
37.693,66
Upravený
rozpočet

19.731,13
37.693,66
39.732,29
77.425,95
Skutočnosť
k 31.12.2013

Základná škola
Materská škola
školské stravovanie

272.500,00
66.200,00
15.200,00

303.318.27
79.750,53
12.965,00

303.318,27
79.750,33
12.965,00

Spolu :

353.900,00

396.033,80

396.033,80

Výdavky kapitálového rozpočtu v €
ZŠ rekonštrukcia kúrenia

0

59.540,12

59.540,12

Spolu :
Nerozpočtované výdavky
Spolu :

0
0
0

59.540,12
0
455.573,92

59.540,12
45.456,61
501.030,53

Návrh záverečného účtu Obce Šintava 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 Šintava k 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.
Riadna účtovná závierka za rok 2013 a hospodárenie obce za rok 2013 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 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 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 2013
výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad
V Šintave dňa

07.05.2014

Mária Vedrödyová
kontrolór obce Šintava

