Ing. Andrea Marhevková
Hlavná kontrolórka obce Hranovnica

Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2016
(v súlade s § 18f, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení)

Záverečný účet obce zobrazuje skutočný stav v hospodárení s majetkom obce za
uplynulé účtovné obdobie. Konkretizuje mieru úspešnosti realizácie zámerov formulovaných
v rozpočte obce a výsledkov jej činnosti za uplynulý rok.
V súlade s § 18f, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok
2016.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2016 je predložený na prerokovanie
do obecného zastupiteľstva v súlade s §16 ods. 12 - v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Návrh záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2016 je spracovaný v súlade so
zákonom č.583/2014 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 ).

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce.
V zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy bol návrh záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2016
zverejnený spôsobom v obci obvyklým ( na informačnej tabuli pred obecným úradom)
najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním.

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce.
Obec zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016 dňa 10.3.2017.
V súčasnosti prebieha jej overovanie nezávislým auditorom v zmysle §16 ods. 3 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
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4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Rozpočet obce za rok 2016
I. A Rozbor plnenia príjmov Obce Hranovnica za rok 2016
I. B Rozbor plnenia výdavkov Obce Hranovnica za rok 2016
I. C Hodnotenie plnenia programov Obce Hranovnica za rok 2016
Vysporiadanie výsledku hospodárenia, tvorba a použitie peňažných fondov
Bilancia aktív a pasív
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Prehľad o poskytnutých dotáciách
Uznesenie záverečného účtu Obce Hranovnica za rok 206

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 v znení neskorších zmien, ktorá je záväzná pri
zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. Rozpočet bol
spracovaný na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie v zhode s §10 ods.4 zákona
o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy.

B. Zostavenie návrhu záverečného účtu.
Obec po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do návrhu záverečného účtu v zmysle § 16 ods.1 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. V súlade s §16 ods. 2 obec finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho
rozpočtu, ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

I.

Rozpočet obce za rok 2016 a jeho plnenie

Rozpočet obce Hranovnica na rok 2016 bol prijatý na 2. zasadnutí OZ dňa 14. 12.
2015 uznesením č. 97/2015 ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 1 773 221,00 €.
Úpravy rozpočtu:
č. 1 uznesenie č. 114/2016 z 18. zasadnutia OZ zo dňa 01. 04. 2016,
č. 2 uznesenie č. 123/2016 z 20. zasadnutia OZ zo dňa 27. 05. 2016,
č. 3 uznesenie č. 137/2016 z 23. zasadnutia OZ zo dňa 26. 08. 2016,
č. 4 uznesenie č. 152/2016 z 27. zasadnutia OZ zo dňa 25. 11. 2016.
Podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa celkový rozpočet
obce člení na bežný, kapitálový a finančné operácie.
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Do výsledkov rozpočtového hospodárenia príslušného kalendárneho roka sa zahŕňajú
len bežný a kapitálový rozpočet, ktoré vyjadrujú príjmy a výdavky vytvorené v danom roku.
Do tohto hodnotenia sa nezahrňujú finančné operácie, to znamená prostriedky vytvorené v
minulých rokoch, prípadne návratné finančné prostriedky (úvery, návratné finančné
výpomoci). V roku 2016 však obec nerozpočtovala tento druh financovania výdavkov.

Výsledok hospodárenia obce:
Hospodárenie bežného rozpočtu
Hospodárenie kapitálového rozpočtu
Súhrnný rozdiel celkových príjmov a výdavkov

2015
+ 258 138,96 €
- 56 863,49 €
+ 201 275,47 €

2016
+465 489,18 €
-192 320,25 €
+273 168,93 €

Vysporiadanie prebytku, tvorba a použitie peňažných fondov
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
Úprava o nevyčerpané prostriedky účelové určené
zo štátneho rozpočtu na osobitného príjemcu
(dávky v hmotnej núdzi a rodinné prídavky):
Prebytok po úprave

+ 273 168,93 €

- 2 559,31 €
+ 270 609,62 €

Prebytok hospodárenia za rok 2016 vo výške 270 609,62 Eur bude odvedený z bežného
účtu do rezervných fondov obce do 09.07.2016.
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I.A Rozbor plnenia príjmov Obce Hranovnica za rok 2016

I.A.1 Daňové príjmy obce
Obci sa za rok 2016 podarilo splniť rozpočet v oblasti daňových príjmov na 107,95 %.
Daňové príjmy predstavovali hodnotu 854 328,48 Eur.

Štruktúra daňových príjmov v roku 2016
3,66%

0,05%

4,86%

Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľností
Daň za psa, poplatky odpad
Ostatné dane
91,43%

I.A.2 Nedaňové príjmy
V oblasti nedaňových príjmov sa obci podarilo naplniť rozpočet na 128,56 %.
Prekročenie rozpočtovaných príjmov spôsobili predovšetkým vyšší výber v kategórii 292 –
Ostatné príjmy.

4

Štruktúra nedaňových príjmov v roku 2016
14,67%

0,43%

8,31%

Príjmy z prenájmu

0,49%

Pokuty

2,50%

Administratívne poplatky
Ostatné poplatky
Úroky z vkladov

73,59%

Ostatné príjmy (lotérie, hry,
vratky)

I.A.3 Granty a transfery
Príjmy z grantov a transfery sú priamo prepojené na štátny rozpočet. V tejto oblasti
sa obci podarilo celkovo dosiahnuť príjmy vo výške 100,17 % oproti plánovanému rozpočtu.
Štruktúra príjmov z grantov a transferov za rok 2016

79,79%

Kultúra

Matrika

Stavebný úrad

REBOB

Životné prostredie

Základná škola

Školské potreby

Desiatové balíčky

Osobitný príjemca

Materská škola I.

Materská škola II.

Školské potreby MŠ

Knižnica

Voľby

Aktivačná činnosť

Územný plán

Podpora zamestnanosti

Aktivačná činnosť

Hasiči
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I.A.4 Kapitálové príjmy
Obec dosiahla kapitálové príjmy na úrovni 91,37 % oproti plánovanému rozpočtu.
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ZHRNUTIE
Najvýznamnejšími príjmami obce v roku 2016 boli výnosy dane z príjmov, ktoré tvorili
až 42 % z celkových príjmov obce a príjmy z transferu pri ZŠ, ktoré dosiahli výšku 37 %.

Celková súhrnná štruktúra príjmov obce za rok 2016
0,69%

3,77%

45,71%

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Transfery
Kapitálové príjmy

46,76%

Bežné príjmy - ZŠ

3,07%

Najväčší prírastok príjmov oproti roku 2015 zaznamenali daňové príjmy, a to
predovšetkým v podobe výnosov z dane z príjmov, ktoré vzrástli oproti roku 2015 o 17%.
Ostatné príjmy narastali mierne, s výnimkou kapitálových príjmov, ktoré nepatrne klesli.
Vývoj príjmov obce
1200000
1000000
800000
600000

2015
2016

400000
200000
0
Daňové príjmy

Nedaňové
príjmy

Transfery

Kapitálové
príjmy
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I.B Rozbor plnenia výdavkov obce za rok 2016
I.B.1 Bežné výdavky financované z príjmov obce
V roku 2016 nedošlo k prekročeniu rozpočtu oproti plánu. V skutočnosti obec minula
zo svojich príjmov o 3 % menej, ako bol schválený rozpočet po poslednej úprave
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Štruktúra bežných výdavkov zo zdrojov obce za rok 2016

31,16%

2,30%
2,39%
2,41%
2,82%
3,70%

3,87%

9,95%

4,10%
4,43%

5,78%

9,64%

Obecný úrad
Odpady
MŠ I.
MŠ II.
Školské stravovanie
Terénny pracovníci
Verejné osvetlenie
Podpora nezamestnanosti
DHZ
Charita - dotácia
Miestne komunikácie
kultúra
Aktivačná činnosť
Zdravotné stredisko
Knižnica
Vodné hospodárstvo
Futbalový klub - dotácia
Stavebný úrad
Futbalový štadión
Znižovanie znečistenia
ČOV
Poslanci
Občianska hliadka
Dom smútku
Dávky soc. zabezpečenia
Dôchodcovia
Internet
Kontrolór

I.B.2 Bežné výdavky financované zo štátneho rozpočtu
K prekročeniu rozpočtovaných výdavkov došlo v prípade výdavkov MŠ I. o 50 %.
Štruktúra bežných výdavkov financovaných z transferov v roku 2016
3,17%
3,70%

Aktivačná činnosť
40,05%

Dávky soc. zabezpečenia
Aktivačná činnosť
Matrika
MŠ II
MŠ I.
Stavebný úrad

39,38%

Voľby
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I.B.3 Kapitálové výdavky
V roku 2016 reálne vynaložila o 28 % menej finančných prostriedkov, ako boli
naplánované kapitálové výdavky v rozpočte podľa poslednej schválenej úpravy. Realizácia
niektorých projektov bola odložená na neskoršie obdobia.
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Štruktúra kapitálových výdavkov 2016
2,25%

1,06%

13,71%
Výstavba
Pomník, modrotlač
15,05%

MŠ II. Projekt
Chodník
DHZ
66,45%

I.B.4. Výdavky ZŠ v Hranovnici
ZŠ v Hranovnici prekročila naplnila svoje výdavky oproti rozpočtu takmer na 100 %.
Záverečný účet obce oproti minulému roku neobsahuje vyčíslenie nerozpočtovaných príjmov
a výdavkov školy, ani obce.
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ZHRNUTIE

Najvýznamnejšou položkou v oblasti výdavkov obce sú finančné prostriedky určené
na bežnú prevádzku Základnej školy a to vo výške 43 %. Približne 39 % výdavkov predstavujú
bežné výdavky obce.

Štruktúra výdavkov obce v roku 2016

35,74%

43,11%

Bežné výdavky - obec
Bežné výdavky - transfery
Kapitálové výdavky
Výdavky ZŠ

10,33%

10,82%

Bežné výdavky obce z vlastných zdrojov vzrástli v roku 2016 oproti roku 2015 o 5 %,
avšak výdavky financované z transferov zaznamenali mierny pokles (o 1,6 %). Najväčší nárast
vznikol na strane kapitálových výdavkov, ktoré sa zvýšili o 373 % - čiže takmer 4 násobne.

Vývoj výdavkov obce
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700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

2015
2016

Bežné výdavky - obec

Bežné výdavky transfery

Kapitálové výdavky

Výdavky ZŠ
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2. Stanovisko k stavu finančných účtov obce
Stav jednotlivých bankových účtov obce k 31.12.2016 v záverečnom účte obce za rok
2016 zodpovedá skutočnosti uvedenej na jednotlivých výpisoch z účtu.

3. Stanovisko k stavu aktív a pasív obce
Štruktúra celkových aktív a pasív obce k 31. 12. 2016, ktoré sú uvedené v záverečnom
účte obce, nezodpovedá reálnemu stavu, nakoľko obec stále eviduje množstvo
nezaradeného majetky, ktorý by mal byť v predchádzajúcich obdobiach amortizovaný, čím
by jeho hodnota klesala. Postupne dochádza k zreálňovaniu účtovného stavu dlhodobého
majetku obce, avšak tento proces ešte stále nie je ukončený.
Celkovo došlo v roku 2016k zvýšeniu bilancie na strane aktív aj pasív o 14 %, pričom
v roku 2015 to bol nárast o 5 % oproti roku 2014. Veľmi pozitívne hodnotím aj vysoký pomer
vlastných zdrojov voči záväzkom. Celková zadĺženosť obce sa prejavuje len formou prevažne
krátkodobých záväzkov a dosahuje hodnotu iba 8 %.
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4. Hodnotenie programov obce za rok 2015
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet
obce na rok 2016 zostavený v programovej štruktúre, to znamená, že výdavky rozpočtu obce
boli alokované do príslušných programov. Podľa §16 ods.5 písm. g), záverečný účet obce
obsahuje hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Hranovnica.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Hranovnica 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 uvedeného zákona.

Na základe uvedených skutočností a v súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce Hranovnica
uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2016 s výrokom :

OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

V Hranovnica, 22. júna 2017

Ing. Andrea Marhevková
Hlavná kontrolórka obce Hranovnica
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