STANOVISKO
hlavnej kontrolórky obce Sklabiňa k návrhu záverečného účtu obce za rok
2017
V zmysle § 18 f ods. 1. písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce
Sklabiňa za rok 2017 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou ku
31.12.2017.
Návrh záverečného účtu obce Sklabiňa za rok 2017 je predložený na rokovanie obecného
zastupiteľstva (OZ) v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového
roka.

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. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu obce Sklabiňa za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Sklabiňa a
na webovom sídle obce (www.obecsklabina.sk) dňa 12.06.2018 t.j. v zákonom stanovenej lehote
(najmenej 15 dní pred jeho schválením OZ) v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec má povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dať si
overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). Vzhľadom k tomu, že táto povinnosť
obce má byť splnená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka
zostavuje, vo svojom stanovisku dodržanie tejto povinnosti neposudzujem.

2. METODICKÁ SPRÁVNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2017 obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
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
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d) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých
príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácii v pôsobnosti obce návrh záverečného účtu
neobsahuje, pretože v roku 2017 obec nemala zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. Údaje o
nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného účtu neobsahuje, pretože obec v
roku 2017 nevykonávala podnikateľskú činnosť. Návrh záverečného účtu obce taktiež neobsahuje
hodnotenie plnenia programov obce, nakoľko obec Sklabiňa v rozpočte na rok 2017 neuplatňovala
programové rozpočtovanie.
Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č.
MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti rozpočtu príjmov podľa ekonomickej
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, 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 kategórie a kategórie.

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k
fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho
rozpočtu; ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec má povinnosť
zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. Viacročný rozpočet obce
Sklabiňa na roky 2017 – 2019 (ďalej len „rozpočet“) bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.
decembra 2016. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený a schválený
ako schodkový. Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovým opatrením v
zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Schválený rozpočet bol v priebehu
rozpočtového roka 2017 zmenený jedným rozpočtovým opatrením. Zmeny rozpočtu obce boli
vykonané v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Sklabiňa zo
dňa 25.6.2015.

Porovnanie schváleného rozpočtu obce a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach:
Schválený rozpočet 2017
Rozpočet 2017 po zmenách
Bežný rozpočet
príjmy

282 624,29

289 124,64

výdavky

274 666,49

275 255,45

7 957,80

13 869,19

prebytok bežného rozpočtu
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Kapitálový rozpočet
príjmy

0,00

303,60

5 220,00

16 510,00

Prebytok/schodok
kapitálového rozpočtu

-5 220,00

-16 206,40

Prebytok/schodok rozpočtu

2 737,80

-2 337,21

výdavky

Rozpočtovaný schodok kapitálového rozpočtu po prijatí rozpočtového opatrenia bol krytý prebytkom
bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.
1.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, príjmy
kapitálového rozpočtu predstavovali príjem z predaja pozemkov. Cudzie príjmy bežného rozpočtu
boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a transfermi.
Obec v roku 2017 plnila rozpočet príjmov nasledovne:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Skutočnosť

%

282 624,29

289 124,64

298 878,34

103,00

0,00

303,60

303,60

100,00

1.1.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery). Ich
plnenie v roku 2017 bolo nasledovné:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

Daňové príjmy

219 473,29

224 573,64

227 473,51

Nedaňové príjmy

11 351,00

11 351,00

11 753,99

Granty a transfery

51 800,00

53 200,00

59 650,84

Bežné príjmy celkom

282 624,29

289 124,64

298 878,34

Daňové príjmy
Najväčší podiel na celkových príjmoch obce tvoria daňové príjmy – 76 %. Najvýznamnejšiu položku
daňových príjmov tvorí výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň
zo štátneho rozpočtu.
V rozpočte na rok 2017 bol plánovaný príjem z podielových daní vo výške 182 500,00 €. V
skutočnosti boli obci poukázané podielové dane vo výške 194.100,41 €, čo je oproti prognóze viac o
11.600,41 € (6%). Táto skutočnosť ovplyvnila vývoj výdavkovej časti rozpočtu. V porovnaní s rokom
2016 vzrástli príjmy z podielových daní v roku 2017 o 5%.
Výrazný podiel na daňových príjmoch obce má výnos z miestnych daní a poplatkov. Pôvodne
plánovaný príjem z miestnych daní a poplatkov za rok 2017 bol vo výške 36.973,29 €. Skutočný výber
daní z nehnuteľností a poplatkov za odpad bol v roku 2017 vo výške 33.373,10 €, čo je o 10 % menej
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ako sa v pôvodnom rozpočte predpokladalo. Ku dňu 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na daniach
a poplatkoch v celkovej výške 3.401,61 €.
Najväčší podiel na dani z nehnuteľnosti má daň zo stavieb a z pozemkov. Obec eviduje ku dňu
31.12.2017 pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 2.683,28 €.
Výnos z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je na nižšej úrovni ako sa plánovalo
v pôvodnom rozpočte na rok 2017. Sadzba poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
sa pre rok 2017 nemenila. Príjmy z poplatku za komunálny odpad boli v roku 2017 vo výške 13.019,72
€, čo je oproti roku 2016 mierny nárast (1%). Ku dňu 31.12.20176 obec evidujem pohľadávky z výberu
poplatkov za komunálny odpad vo výške 713,33 €.
Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy sú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, príjmy z administratívnych a iných
poplatkov a poplatky za MŠ a ŠKD. Pre rok 2017 boli pôvodne plánované nedaňové príjmy vo výške
11.351,00 €. Skutočné plnenie nedaňových príjmov v roku 2017 bolo vo výške 11.753,99 €. Plnenie
nedaňových príjmov za rok 2017 je vyššie ako v roku 2016, a to o 15 %. Najväčší podiel na
nedaňových príjmoch majú príjmy z poplatkov za MŠ a ZŠ a príjmy z prenájmu obecného majetku.
Okrem týchto príjmov obec v roku 2017 eviduje príjmy zo správnych poplatkov a z predaja tovarov
a služieb.
Granty a transfery
Ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na financovanie
preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zo
Žilinského samosprávneho kraja, účelové dary od fyzických a právnických osôb a iné dotácie. Najväčší
objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základných škôl (prostriedky zo ŠR
na prenesený výkon štátnej správy v školstve).
Pre porovnanie - v roku 2017 boli obci poskytnuté transfery vo výške 59.650,84 €, v roku 2016 to boli
transfery vo výške 71.059,74 € a v roku 2015 vo výške 65.889,76 €. V rámci prijatých grantov
a transferov časť tvoria granty – finančné dary na nákup tovaru a materiálu na realizáciu podujatí
organizovaných obcou.

1.1.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
Schválený rozpočet kapitálových príjmov vo výške 0,00 € sa v priebehu roka upravil na základe
skutočných príjmov z predaja majetku obce – pozemkov, a to na úroveň 303,60 €.

1.2. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
Obec Sklabiňa v roku 2017 čerpala výdavky nasledovne:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Skutočnosť

%

274 666,49

275 255,45

285 980,24

104,00

5 220,00

16 510,00

16 595,10

101,00
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1.2.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 274.666,49 € bol zmenený rozpočtovými opatreniami
na 275.255,45 €, skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo 285.980,24 €.
Vývoj čerpania bežných výdavkov za obdobie posledných 3 rokov je nasledovný:
Rok

Schválený rozpočet po zmenách

Skutočnosť

2015

253 906,09

256 333,39

2016

283 858,23

291 533,50

2017

275 255,45

285 980,24

Na základe zhodnotenia vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulé roky a po analýze
čerpania rozpočtu bežných výdavkov v sledovanom roku možno konštatovať, že po rokoch, kedy
bežní výdavky rástli, došlo v roku 2017 k poklesu bežných výdavkov. Bežné výdavky obce súvisia s
potrebou zabezpečenia základnej prevádzky obce, údržby obecného majetku a skvalitňovania služieb
pre občanov.
V rámci funkčnej klasifikácie je najväčšie čerpanie finančných prostriedkov v oblasti verejnej správy –
126.554 € (44 % celkových bežných výdavkov), na prevádzku ZŠ, MŠ, školskej jedálne a školského
klubu – 120.103 € (42 % celkových bežných výdavkov) a na nakladanie s komunálnym odpadom –
14.162 € (5% celkových bežných výdavkov). V prvých dvoch oblastiach najväčšie výdavky idú na
mzdy, odvody zamestnancov a základnú prevádzku objektov – energie. Úhrada týchto výdavkov je v
prípade základnej školy hradená z transferu zo štátneho rozpočtu (84%) a z príjmov obce (16%) ,
ostatné výdavky sú hradené z príjmov obce. Výdavky v ostatných oblastiach (matrika, kultúra, šport,
životné prostredie a pod.) sú nižšie a celkom tvoria takmer 9% celkových bežných výdavkov.
V návrhu záverečného účtu je čerpanie bežných výdavkov skomentované podľa ekonomickej
klasifikácie podrobnejšie.
.
1.2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 5.220,00 € bol v priebehu roku 2017 upravený
presunom medzi zvýšením výšky výdavkov na výšku 16.510,00 €. Skutočné čerpanie kapitálových
výdavkov bolo vo výške 16.595,10 €.
Čerpanie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Skutočnosť

%

Nákup strojov,
prístrojov, zariadení,
techniky a náradia

2 220,00

2 720,00

2 704,00

99%

Realizácia stavieb a ich
technické zhodnotenie

3 000,00

13 790,00

13 891,10

101%

5 220,00

16 510,00

16 595,10

101%
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V rámci ekonomickej klasifikácie 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia boli
v zmysle záverečného účtu čerpané finančné prostriedky na nákup digitálnych meračov rýchlosti
(investičná akcia z roku 2016) a kamerového systému.
V rámci ekonomickej klasifikácie 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie boli čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu
oplotenia cintorína, výstavbu chodníka za obecným úradom, prestavbu bývalej MŠ na bytový som
a rekonštrukciu objektu ZŠ a MŠ.
Na základe overenia predložených podkladov a zverejnených informácii k návrhu záverečného účtu
za rok 2017 vyplýva, že z kapitálových výdavkov boli financované aktivity, ktoré mali byť financované
z bežných výdavkov:
-

Prestavba objektu bývalej MŠ na bytový dom vo výške 1.000,00 €
Obecný kamerový systém vo výške 500,00 €
Zateplenie objektu ZŠ a MŠ vo výške 960,00 €

Vo všetkých troch prípadoch sa jednalo o poskytnutie bežnej služby, v prípade prestavby objektu
bývalej MŠ išlo o výkon činnosti vo verejnom obstarávaní, v ďalších dvoch prípadoch o poradenské
a konzultačné služby.
Financovaním výdavkov na realizáciu verejného obstarávania z kapitálových výdavkov v sume 2.460 €
došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, ktorým je nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s
verejnými prostriedkami. Táto skutočnosť má vplyv aj na vyčíslenie výsledku hospodárenie obce,
nemá však vplyv na celkovú bilanciu hospodárenia obce.
Zároveň výdavky pod názvom „Zateplenie objektu ZŠ a MŠ“ a „Oprava strechy objektu ZŠ a MŠ“ boli
zaradené do nesprávnej ekonomickej klasifikácie 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia. Vzhľadom
k tomu, že sa jednalo o vypracovanie projektovej dokumentácie, uvedené výdavky mali byť zaradené
do ekonomickej klasifikácie 716 – Prípravná a projektová dokumentácia.
Nesprávnym triedením výdavkov obec nepostupovala v súlade s opatrením MF SR z 8. decembra
2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení a zároveň nekonala v
súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správy“).

1.3. FINANČNÉ OPERÁCIE
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a
realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj
poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté
zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a
výdavkov rozpočtu obce.
Príjmové finančné operácie (v €):
Schválený rozpočet
Prostriedky
z predchádzajúcich rokov

0,00

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

2 883,42

2 883,42

100%
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Prevod prostriedkov
z finančných fondov

0,00

1 355,00

2 947,14

218%

0,00

4 238,42

5 830,56

138%

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

1 464,00

1 463,25

100%

Výdavkové finančné operácie (v €):
Schválený rozpočet
Splácanie tuzemskej
istiny

1 464,00

Príjmové finančné operácie v roku 2017 zahŕňajú nevyčerpané prostriedky z roku 2016, prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu do bežného rozpočtu obce za účelom odstránenia
havarijného stavu majetku obce (náter strechy na Dome smútku) a krátkodobá výpomoc z peňažného
fondu obce na doplatok investičnej faktúry za výstavbu chodníka za obecným úradom.
Prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov a finančných prostriedkov z rezervného fondu
v celkovej výške 4.238,42 € bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 02/37/09/2017 zo
dňa 20.09.2017.
Prevod finančných prostriedkov z peňažného fondu obce- sociálneho fondu – na krátkodobú
výpomoc vo výške 1.592,14 € nebol schválený obecným zastupiteľstvom, čím došlo k porušeniu § 13
ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň došlo
k porušeniu § 15 ods. 3 uvedeného zákona, kedy prostriedky peňažných fondov obec môže použiť na
vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu len v priebehu
rozpočtového roka. Prednostne mala obec použiť na vykrytie schodku svojho rozpočtu namiesto
finančných prostriedkov zo sociálneho fondu vo výške 1.592,14 € finančné prostriedky z rezervného
fondu. Zostatok finančných prostriedkov z rezervného fondu bol ku dňu 31.12.2017 vo výške
1.659,94 €.
Cez výdavkové finančné operácie sa prostredníctvom rozpočtu uhradili splátky istiny úveru na
malotraktor v celkovej výške 1.463,25 €.

1.4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako
výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo
schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami
rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami
a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a
kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné
operácie.

Hospodárenie obce Sklabiňa v roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka (v €):
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

Skutočnosť

Bežný rozpočet
príjmy

282 624,29

289 124,64

298 878,34
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výdavky

274 666,49

275 255,45

285 980,24

7 957,80

13 869,19

12 898,10

0,00

303,60

303,60

výdavky

5 220,00

16 510,00

16 595,10

Schodok kapitálového rozpočtu

-5 220,00

-16 206,40

-16 291,50

2 737,80

-2 337,21

-3 393,40

prebytok bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
príjmy

Prebytok/schodok rozpočtu

Obec v roku 2017 hospodárila so schodkom vo výške 3.393,40 €; takto vykázaný schodok rozpočtu je
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.
Podľa §16 ods. 6) a 7) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 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 z tohto prebytku vylučujú. V roku 2017 ide o nevyčerpané
finančné prostriedky z dotácii vo výške 789,36 €.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Žilina
Brantner Fatra, s.r.o. Martin
Recyklačný fond
SPOLU

Výška nevyčerpanej dotácie
269,64 €
140,00 €
379,72 €
789,36 €

Účel dotácie
refundácia dopravného žiakom
Obnova IT vybavenia
Podpora separovania KO

Po odpočítaní nevyčerpaných finančných prostriedkov účelovo určených v zmysle § 16 zákona č.
583/2004 Z.z. je výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia schodok hospodárenia vo výške
4.182,76 €.
Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roku 2017 krytý príjmovými finančnými operáciami.

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Bežný a kapitálový rozpočet spolu
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia vrátane
finančných operácii

Príjmy
298 878,34
303,60
299 181,94
5 830,56
305 012,50

Výdavky
285 980,24
16 595,10
302 575,34
1 463,25
304 038,59

rozdiel
12 898,10
-16 291,50
-3 393,40
4 367,31
973,91

Hospodársky výsledok vrátane finančných operácii je po vylúčení nevyčerpaných finančných
prostriedkov (-789,36 €) vo výške 184,55 €.
Na základe nedostatkov zistených pri kapitálových výdavkov, kedy bola časť výdavkov vo výške
nesprávne hradená z kapitálových výdavkov bude hospodárenie obce upravené nasledovne:

Bežný rozpočet

Príjmy
298 878,34

Výdavky
288 440,24

rozdiel
10 438,10
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Kapitálový rozpočet
Bežný a kapitálový rozpočet spolu
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia vrátane
finančných operácii

303,60
299 181,94
5 830,56
305 012,50

14 135,10
302 575,34
1 463,25
304 038,59

-13 831,50
-3 393,40
4 367,31
973,91

Táto úprava medzi bežnými a kapitálovými výdavkami nemá vplyv na celkový výsledok hospodárenia
obce. Vzhľadom k tomu, že výsledok hospodárenia obce Sklabiňa za rok 2017 je schodok vo výške
3.393,40 €, nevzniká obci povinnosť za rok 2017 tvoriť rezervný fond.

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t.j. majetok spolu krytý pasívami, t.j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky predstavujú sumu
1.312.151,39 €.
Obecný úrad v majetkovej evidencii eviduje majetok - dlhodobý hmotný a nehmotný a finančný
majetok v celkovej hodnote 1.302.123,91 €.
Obec v roku 2017 zaradila do účtovníctva nehmotný majetok – projekty, v rámci hmotného majetku
došlo k pohybom majetku z dôvodu zaradenia novonadobudnutého majetku (chodník) a vyradenia
predaného majetku (pozemky).

2.1. BILANCIA POHĽADÁVOK
Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2015-2017 (v €):
Rok

Pohľadávky celkom

2015

21 675,52

2016

7 988,70

2017

7 040,83

Obec Sklabiňa za rok 2017 zaznamenala zníženie stavu pohľadávok oproti minulému roku o 947,87 €.
Najväčšiu časť pohľadávok za rok 2016 tvorí pohľadávka za odpredaj pozemkov voči Zorkovskému
spoločenstvu (48% - po lehote splatnosti) a pohľadávka z dane nehnuteľnosti voči právnickým
osobám (31% - po lehote splatnosti). Ostatné pohľadávky sú pohľadávky z daní a poplatkov.
2.2. BILANCIA ZÁVÄZKOV
Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 37.858,41 €, celková výška záväzkov dosiahla úroveň 13 %
skutočných bežných príjmov za uplynulý rozpočtový rok. Najväčší podiel na celkových záväzkoch majú
krátkodobé záväzky (89%) a dlhodobé záväzky (6%). Všetky záväzky s výnimkou doplatku miezd
dvoch zamestnancov obce sú v lehote splatnosti.
Najväčšími položkami v rámci krátkodobých záväzkov sú záväzky voči zamestnancom, poisťovniam,
daňovému úradu a sociálnemu fondu (mzdy a odvody za december 2017) a záväzky voči
dodávateľom. Tieto záväzky voči dodávateľom vznikli z uzatvorených zmlúv alebo potvrdených
objednávok z roku 2017.
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3.PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec Sklabiňa nemá ku dňu 31.12.2017 žiadne dlhodobé úverové záväzky. Na základe zákonom
vymedzených pravidiel obec spĺňa podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania do
budúcnosti.

4. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec Sklabiňa nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
V návrhu záverečného účtu je uvedené, že obec neprijala žiadne záruky a ručenie za iné subjekty.

6. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec Sklabiňa nevykonáva podnikateľskú činnosť.

7. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU
Obecné zastupiteľstvo obce Sklabiňa schválilo na svojom zasadnutí dňa 19.12.2016 na základe
uznesenia OZ č. 03/31/12/2016 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2017 bez
programovej štruktúry.

C. ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Sklabiňa za rok 2017 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 územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Sklabiňa za rok 2017 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení
a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní
spôsobom v obci obvyklým.
Na základe výsledku kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu obce Sklabiňa za rok 2017 boli
zistené nasledovné zistenia:
-

financovaním časti bežných výdavkov z kapitálových výdavkov v sume 2.460 € (nesprávne
zatriedenie výdavkov a použitie ekonomickej klasifikácie) došlo k porušeniu finančnej
disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
ktorým je nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými
prostriedkami. Táto skutočnosť má vplyv aj na vyčíslenie výsledku hospodárenie obce, nemá
však vplyv na celkovú bilanciu hospodárenia obce

-

vykrytie schodku hospodárenia sa realizovali formou krátkodobej finančnej výpomoci zo
sociálneho fondu namiesto použitia prostriedkov zo sociálneho fondu; použitie finančných
prostriedkov zo sociálneho fondu na krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 1.592,14 €
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nebolo schválený obecným zastupiteľstvom, čím došlo k porušeniu § 13 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň došlo k porušeniu §
15 ods. 3 uvedeného zákona, kedy prostriedky peňažných fondov obec môže použiť na
vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu len v priebehu
rozpočtového roka

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu návrh
záverečného účtu obce Sklabiňa za rok 2017 uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce
Sklabiňa za rok 2017 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami,
pričom poslanci Obecného zastupiteľstva by mali prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov:
1. zabezpečiť čerpanie rozpočtových výdavkov v súlade s platnou ekonomickou klasifikáciou

výdavkov
2. používať finančné prostriedky peňažných fondov na vykrytie potrieb rozpočtu obce v súlade
so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

V Sklabini dňa 24.06.2018

Ing. Monika Haršányiová
hlavná kontrolórka obce Sklabiňa
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