STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE PATA ZA ROK 2018
V mysle § 18f,od.1 písm.c, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Pata za rok 2018.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Pata za rok 2018 som spracovala na
základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Pata za rok 2018 a na základe finančných
a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2018.

A/ Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu za rok 2018 z dvoch
hľadísk:
1.
Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p, ako aj
so Zásadami hospodárenia obce.
1.2
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na verejnej tabuli v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred schválením v súlade s § 9, ods. 2 zákona č.369/1990 Zb.
obecnom zriadení v z.n.p. a s § 16,ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy.
1.3
Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si splnila povinnosť podľa § 16, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a dala si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon
č.369/1990 Zb., §9, ods.4.
2.

Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh obsahuje povinné náležitosti podľa §16, ods.5 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10,ods.3 v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje
o hospodárení príspevkových organizácií, zhodnotenie programov rozpočtu. Údaje o plnení
rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov.

B/ Zostavenie záverečného účtu
Obec pri zostavení návrhu postupovala podľa §16, ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách
a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala
do záverečného účtu. V súlade s § 16, ods.2, finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, ktorým poskytla
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu štátnym
fondom a k rozpočtom VUC.
1.

Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený OZ dňa 20.12.2017
uznesením č.41/3/OZ/2017. Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol naplánovaný vo výške 734 664 €.
Kapitálový rozpočet bol navrhnutý ako vyrovnaný. Finančný rozpočet bol zostavený ako

schodkový, schodok bol naplánovaný v sume 18 753 €.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený ôsmimi rozpočtovými
opatreniami. Po všetkých zmenách sa celkový rozpočet v príjmoch navýšil o 998 003,37 €
a vo výdavkoch bol navýšený o 748 939,32€.
1.1
Plnenie rozpočtu príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy, kapitálového
rozpočtu predstavovali najmä príjmy z kapitálových grantov a transferov zo štátneho
rozpočtu a z predaja majetku. Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na
činnosť preneseného výkonu štátnej správy. Finančné príjmy sa naplnili vďaka rezervnému
fondu obce a zostatkov z predchádzajúcich rokov.
1.1.1 Bežné príjmy
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej
územnej samospráve zo štátu vo výške 968 328,63 € , čo je o 11 % viac ako pri schvaľovaní
rozpočtu a o 38 101,63 € viac, ako bola zverejnená výška podielových daní pre mestá a obce
zo strany MF SR na rok 2018.
Obci sa podarilo naplniť výnos dane z nehnuteľností pri pozemkoch. Najväčší podiel na dani
má poplatok za komunálny odpad, plnenie je vyššie ako plánovaný rozpočet. K poklesu
príjmov došlo pri dani zo stavieb. Dôvodom je plnenie u právnických osôb iba na 71,85%.
Rozdiel bol právnickou osobou doplatený 14.1.2019.
Tabuľka v €:
rok

Daň z
pozemkov

Daň zo
stavieb

Daň z
bytov

Skutočnosť
2017
Skutočnosť
2018

38730,91
100 %
43795,05
101%

43 824,67
103 %
26 119,37
86%

668,04
107 %
731,91
100 %

Poplatok
za KO a
DSO
67 964,74
104 %
68 501,42
105%

Daň za
psa

Daň za
VP

2140
103 %
2040
102 %

939,6
78 %
934
93,4 %

Pri nedaňových príjmoch ide o príjmy z prenájmu (pozemky+nebytové priestory], kde obec
dosiahla výšku príjmu 13 535,51 € a z dividend v sume 6 800 €. Administratívne a iné
poplatky sú príjmy obce zo správnych poplatkov .Celkovo boli tieto príjmy dosiahnuté vo
výške 83 010,73 €.
Zo sankcií za porušenie právnych predpisov bol obcou získaný výnos 195 € za priestupky
v obci. Príjmy z dobropisov boli v hodnote 8 812,15 €.
Granty a transfery- ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy
účelovo viazané na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Najväčší objem týchto
finančných prostriedkov je určený základnej škole 430 491 €. V roku 2018 boli obci
poskytnuté transfery a granty vo výške 550 742,43 € , čo je o 23% viac ako v roku 2017
a boli použité v súlade s ich účelom.
1.1.2 Kapitálové príjmy
Vlastné príjmy
Z predaja pozemkov sa obci podarilo po úprave naplniť svoj rozpočet na 100% , t.j 6539 €.
Granty a transfery
Obci sa podarilo naplniť upravený rozpočet kapitálovými transfermi zo štátneho rozpočtu
v sume 364 329,94 € na realizáciu fitnescentra, tribúny na ŠA, vybudovanie zberného dvora.
1.1.3 Finančné príjmy- sa plnili oproti upravovanému rozpočtu na 68% . Ide o zostatky

z predchádzajúcich rokov presunuté z rezervného fondu v sume 118 358,86 €. Obec
plánovala po úprave s úverom vo výške 237 001,79 €, ktorý sa nezrealizoval.
1.1.4 Rozpočtové organizácie dosiahli vlastné rozpočtované bežné príjmy v sume
22 207,54 €, kapitálové a finančné zdroje nemali poskytnuté.
1.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov
Obec v roku 2018 čerpala výdavky nasledovne, v €:
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
výdavky
Výdavky RO

rozpočet
798451
0

upravený rozpočet

1002276,03
538120,65

skutočnosť
942344,67
488760,7

%
94
91

18753

8360

126174,56

1509

744261,64

784126,93

784126,93

100

1.2.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Po analýze čerpania rozpočtu bežných výdavkov v sledovanom roku možno konštatovať, že:
a)
čerpanie bežných výdavkov bolo nižšie ako upravený rozpočet a to z dôvodu
nedočerpania v programoch: 1,2,3,4,8 (najmä posudky, expertízy, obstarávanie, energie v
DS, zimná údržba, ZPOZ, propagácia),
b)
čerpanie bežných výdavkov v roku 2018 je oproti roku 2017 o 27% vyššie.
Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov, vybrané položky podľa ekonomickej
klasifikácie v €:
rok
platy
2017
163439,17
2018
197606,45

poistné
57752,75
68819,18

prevádzka
492889,28
638237,28

dotácie
31682,24
37681,76

V programovom rozpočte došlo k prekročeniu finančných prostriedkov oproti
upravovanému bežnému rozpočtu iba v jednom programe:6- odpadové hospodárstvo.
Dôvodom je spolufinancovanie v spolupráci s kohéznym fondom na zabezpečenie
kompostérov v hodnote 15 038 €.
1.2.2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Schválený rozpočet bol v sume 0 €. Po úprave sa zmenila hodnota na 538 120,65 €.
Obec čerpala takéto výdavky na investičné akcie skoro vo všetkých programoch v sume
488 760,70 €, tj. na 91 %. Najväčšie investície boli na vybudovanie zberného dvora a
nákup techniky v sume 351 910,76 €, na vybudovanie športovísk v sume 45 652,63 €, na
dokončenie prístrešku pri dome smútku v sume 21 929 € a na projekt školskej jedálne v
hodnote 33 697,34 €.
1.2.3 Finančné operácie
Sú súčasťou rozpočtu a vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov a realizujú sa
návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Výdavkové finančné operácie- cez ne sa uhradili splátky istiny úverov vo výške 8101,56 €
a poplatky za IOMO vo výške 234 €. Zvyšná čiastka z plnenia 117 839 € bola vrátená
v rámci finančnej zábezpeky.

1.3. Výsledok hospodárenia
Zisťuje sa po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie
/včetne škôl/. Výsledkom môže byť prebytok alebo schodok.
Hospodárenie vyjadruje tabuľku v €:
plnenie
Bežný rozpočet
Príjmy obec
1764539,05
Príjmy ZŠ a MŠ
22207,54
Výdavky obec
942344,67
Výdavky ZŠ a MŠ
744261,64
Prebytok bežného rozpočtu
100140,28
Kapitálový rozpočet
Príjmy obec
370868,94
Výdavky obec
488760,7
Schodok kapitálového rozpočtu
117891,76
Finančné operácie
Príjmy obec
118358,86
výdavky
8335,56
Prebytok finančného rozpočtu
110023,3
Výsledok=prebytok-schodok
210163,58-117891,76
Celkový výsledok hospodárenia
92271,82
Navrhujem obecnému zastupiteľstvu presunúť čiastku 92194,62 € do rezervného fondu obce.
1.

Bilancia aktív a pasív

Aktíva,.t.j. majetok spolu krytý pasívami,t.j.zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky
predstavujú sumu 3 768209,65 €, tj. o 43 112,56 € viac oproti roku 2017.
2.1. Bilancia pohľadávok
Za rok 2018 boli celkové pohľadávky s prevodom z predchádzajúcich rokov v sume 31305,05 €, čo
je v porovnaní s rokom 2017 o 2455,57 € menej.
2.2. Bilancia záväzkov
Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 175 642,52 €, celková výška záväzkov dosiahla úroveň
9,9 % skutočných bežných príjmov za uplynulý rok, čo je oproti roka 2017 o 3% menej.
Najväčší podiel na celkových záväzkoch majú bankové úvery /60%/. V rámci krátkodobých
záväzkov ide o záväzky, ktoré majú splatnosť v januári 2019.
2.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Celková výška dlhodobých úverových záväzkov ( 102 619,9 €) dosahuje úroveň 6 % skutočných
bežných príjmov za predchádzajúci rok / t.j. o 1% menej ako rok 2017/.
3.
Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií
Porovnávajúc výšku príspevku za uplynulé roky, je táto o 3 % navýšená oproti roku 2017. Ide o FP,
ktoré zabezpečujú základné činnosti, ktoré majú tieto organizácie plniť a pre ktoré boli zriadené.
Záver
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa
§ 16, ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách.

Návrh záverečného účtu bol v zmysle §9, ods.2 zákona o obecnom zriadení a § 16, ods.9 zákona
o rozpočtových pravidlách zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Pata za rok 2018
odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách so súhlasom s celoročným
hospodárením bez výhrad.
V Pate, dňa 14.6.2019

Ing. Ľubica Balážiová
hlavná kontrolórka obce

