Obec Víťaz
Hlavná kontrolórka obce

Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Víťaz k záverečnému účtu za rok 2016

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Víťaz
za rok 2016.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu som spracovala na základe zverejneného
návrhu záverečného účtu obce Víťaz za rok 2016. Návrh záverečného účtu obce Víťaz bol
predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30.
júna rozpočtového roka.
Návrh záverečného účtu obce Víťaz za rok 2016 bol spracovaný v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.11.2015 uznesením č.144/2015.
Schválený
rozpočet
851638,53

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1246443,51

792134,00
59504,53

921834,00
199700,00
124909,51

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

851638,53

1178904,46

739698,00
111940,53

835833,96
163070,53
180000,00

Rozpočtové hospodárenie obce

851638,53

1178904,49

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Zdroj: Záverečný účet obce Víťaz za rok 2016

Rozpočet obce Víťaz na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet obce bol počas
roka 2016 pozmenený spolu 5 krát, rozpočtovými opatreniami zamestnancom obce. Počas
roka 2016 boli pravidelne – kvartálne na zasadnutiach obecného zastupiteľstva predkladané
informácie o plnení rozpočtu.
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Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 v znení neskorších doplnkov, 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 hlavných kategórií, položiek a
podpoložiek. Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala
a predložila podľa funkčnej klasifikácie.
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 a prehľad o poskytnutých
dotáciách podľa jednotlivých príjemcov.
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, na základe ktorého obsahuje
tieto časti:
1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
1.1. rozpočet obce na rok 2016
1.2. rozbor plnenia príjmov za rok 2016
1.3. rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
1.4. prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
1.5. tvorba a použitie prostriedkov fondov
2. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2016
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči subjektom
8. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
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Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016:

Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
z toho : fondy zaradené do rozpočtu
nevyčerpané fin. prostriedky normatív ZŠ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016
v EUR
915 119,92
676 331,27
238 788,65
199 619,89
78 931,41
120 688,48
359 477,13
128 210,62
110 247,43
17 963,19
231 266,51
14 662,08
180 000,00
-165 337,92
1 129 401,89
935 262,68
194 139,21
128 210,62
65 928,59

Zdroj: Záverečný účet obce Víťaz za rok 2016

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 vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku na:
prenesený výkon v oblasti školstva v sume 117963,19 EUR
b) zaradené rezervný fond a operatívny fond do rozpočtu vo výške 110247,43 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo
výške 65928,59 EUR.
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ZÁVER

Návrh záverečného účtu Obce Víťaz za rok 2016 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 Víťaz za rok 2016 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

Riadna účtovná závierka za rok 2016 a hospodárenie obce za rok 2016 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 2016 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2016 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Víťaz k 31.12.2016 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Na základe predchádzajúceho zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet bol spracovaný
metodicky správne a v súlade s príslušnými právnymi normami. Záverečný účet objektívne
vyjadruje rozpočtové hospodárenie obce v danom rozpočtovom období, ako aj stav majetku
a záväzkov obce Víťaz a preto v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Víťaz za rok 2016 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

Víťaz, dňa 19.6.2017
...........................................................
Mgr. Martina Balogová
hlavná kontrolórka obce Víťaz

