Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu
obce Liptovská Sielnica za rok 2014
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len
,,zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
Liptovská Sielnica. Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého Návrhu záverečného
účtu obce za rok 2014 (ďalej len ,,návrh záverečného účtu“).
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu boli:
- schválený rozpočet obce Liptovská Sielnica na rok 2014
- návrh záverečného účtu za rok 2014
- účtovná závierka k 31.12.2014
- správa nezávislého auditora o overení účtovnej závierky.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO
ÚČTU
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu 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. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce www.liptovskasielnica.sk v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením
v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnila
povinnosť dať si overiť auditorovi účtovnú závierku za rok 2014.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v nasledovnom členení:
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy,
- prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014,
- tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu,
- bilancia aktív a pasív k 31.12.2014,
- prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014,
- finančné usporiadanie vzťahov obce k štátnemu rozpočtu a ostatným právnickým osobám.

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po
skončení roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých zárukách podľa
jednotlivých príjemcov a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného účtu
neobsahuje, pretože obec nemá zriadené príspevkové organizácie, nevykonáva podnikateľskú činnosť
a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva číslo 93/2013 zo dňa 21.11.2013.

ROZPOČET CELKOM:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie: prebytok/schodok

Schválený rozpočet
190 055
228 285
- 38 230

Plnenie rozpočtu
217 647
200 871
16 776

Plnenie v %
115
88
-

Schválený rozpočet
183 555
180 210
3 345

Plnenie rozpočtu
185 534
185 534
0

Plnenie v %
101
103
-

Schválený rozpočet
6 500
39 500
- 33 000

Plnenie rozpočtu
32 113
6 339
25 774

Plnenie v %
494
16
-

Schválený rozpočet
0
8 575
-8 575

Plnenie rozpočtu
0
8 998
-8 998

Plnenie v %
105
-

Bežný rozpočet:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie: prebytok/schodok

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie: prebytok/schodok

Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie: prebytok/schodok

V roku 2014 bol vytvorený prebytok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v sume 25 773,50 €. Rozdiel medzi
príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške – 8 997,69 € bol v priebehu roka 2014
vykrytý prebytkom bežného rozpočtu, t.j. v priebehu roka 2014 splácanie úveru bolo financované
z prebytku bežného rozpočtu, čím sa vlastne o túto sumu prebytok bežného rozpočtu znížil. Rozdiel
medzi prebytkom rozpočtu, t.j. bilanciou príjmov a výdavkov a záporným zostatkom finančných operácií
(- 8 997,69 €) je zostatok finančných prostriedkov vo výške 16 775,81 €. V záverečnom účte sa navrhuje,
aby celá táto suma bola presunutá do rezervného fondu.
2. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia obce za príslušný rozpočtový rok vo výške
minimálne 10 % z prebytku rozpočtu. Vedie sa na analytickom účte. Minimálna tvorba rezervného fondu
za rok 2014 na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia je vo výške 1 677,58 €.

Sociálny fond je tvorený zostatkom z predchádzajúceho obdobia vo výške 1.285,20 € a prídelom
vo výške 1,25 % z objemu hrubých miezd za rok 2014 v celkovej sume 312,17 €. V roku 2014 boli
prostriedky čerpané v sume 163,20 €, teda potom k 31.12.2014 je zostatok na účte sociálneho fondu
1.434,17 €. Obec nevedie tieto prostriedky na samostatnom bankovom účte.
3. Bilancia aktív a pasív
Aktíva a pasíva k 31.12.2014 sú uvedené v prehľadných tabuľkách návrhu záverečného účtu a sú
v súlade s výkazom Súvaha k 31.12.2014. Celková suma aktív a pasív vzrástla oproti roku 2013 o 6 115 €.
Výsledok hospodárenia dosiahnutý za rok 2014 v účtovníctve je prebytok vo výške 4 190 €.
4.

Prehľad o stave a vývoji dlhu

V obci došlo k poklesu stavu úverového zaťaženia z dôvodu konečného splatenia úveru
a nečerpania nového úveru v danom roku. Je to dôležité pre posúdenia podmienky stanovenej pre
samosprávu § 17 ods. 6, 7, 8 zákona č. 583/2004 Z. z. Podľa nej:
„(6) Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.“
Celková výška úverového zaťaženia k 31.12.2014:
Celková suma dlhu: 0 €
Suma ročných splátok: 8 997,69 €
Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka: 186 754,48 €
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:
0 /186 754,48 = 0
% podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka:
8 997,69 /186 754,48 = 0,048 * 100 = 4,8 %
Z uvedeného vyplýva, že obec spĺňa podmienku stanovenú citovaným zákonom pre používanie
návratných zdrojov financovania, čo umožňuje obci získať ďalšie cudzie zdroje financovania.

5. Usporiadanie finančných vzťahov obce k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, iným
obciam a ostatným právnickým osobám
Obec Liptovská Sielnica k 31.12.2014 mala príspevky zo štátneho rozpočtu vyčerpané a tiež
zúčtované. Obec nemala finančné vzťahy so štátnymi fondami, VÚC, inými obcami ani právnickými
osobami.

6.

Hodnotenie plnenia rozpočtu obce

6.1.

Plnenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov (Bežný rozpočet)

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový o 3 345 €, keď bežné príjmy boli rozpočtované vo
výške 183 555 € a rozpočtované výdavky 180 210 €. V skutočnosti skončil bežný rozpočet vyrovnaný, keď
príjmy aj výdavky dosiahli hodnotu 185 534 €, čo znamená prekročenie príjmov o 1 979 € a úspora
výdavkov vo výške 5 324 €. Najväčšie rozdiely pri plnení bežného rozpočtu boli:
1. v príjmovej časti rozpočtu obce bol najmä:
- vyšší príjem z výnosu dane z príjmov o 2 210 € (plánovaný príjem bol 126 000 €, skutočné plnenie bolo
128 210 €),
- vyšší príjem daní z majetku o 2 966 € (plánovaný príjem bol 9 000 €, skutočné plnenie bolo 11 966 €),
- nižší príjem poplatkov z TKO o 1 598 € (rozpočet 8 500 €, skutočnosť 6 902 €),

- nižší príjem z prenajatých budov, bytov a objektov o 4 794 € (rozpočet 7 000 €, skutočnosť 2 206 €),
- nižší príjem daní za tovary a služby o 1 977 € (plánovaný príjem bol 9 700 €, skutočné plnenie bolo vo
výške 7 723 €),
- vyšší príjem z grantov a transferov o 4 187 € (rozpočet 6 750 €, skutočnosť 10 937 €).
2. vo výdavkovej časti rozpočtu obce boli najväčšie rozdiely:
- v oddieli 1.1.1.6 Obce je úspora 21 104 €, hlavne v položke palivo, ale aj mzdy,
- v oddieli 4.6.0 Komunikácie je prekročenie o 3 692 € - ide o neplánovanú opravu komunikácie,
- v oddieli 5.1.0 Nakladanie s odpadmi je úspora 4 151 €, hlavne v položke poplatky za uloženie odpadu,
- v oddieli 6.2.0 Rozvoj obcí je prekročenie o 6 287 € - zamestnanie dlhodobo nezamestnaného z úradu
práce na VPP,
- v oddieli 9.1.1.1 Predškolská výchova je prekročenie o 9 582 € - ide o mzdy, odvody, teplo.
6.2. Plnenie kapitálových príjmov a čerpanie kapitálových výdavkov (Kapitálový rozpočet )
Kapitálový rozpočet bol plánovaný ako schodkový. Kapitálové príjmy boli schválené v sume 6 500
€ (príjem z predaja bytov), skutočnosť bola 5 845 €, ďalším príjmom bol príjem z predaja DDHM – LVS za
sumu 26 267 €. Z plánovaných kapitálových výdavkov v sume 39 500 € sa uskutočnila rekonštrukcia
autobusovej zastávky za 5 739 € a projekt na MŠ v sume 600 €.
6.3. Analýza príjmových a výdavkových finančných operácií (finančné operácie )
Príjmové finančné operácie neboli plánované a ani uskutočnené. Medzi výdavkové finančné
operácie patrilo len konečné splatenie úveru vo výške 8 575 €, skutočnosť bola 8 998 €.

C. 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 tohto zákona.
Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom
v obci obvyklým.
Riadna účtovná uzávierka a hospodárenie obce boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené
audítorom.
Účtovná uzávierka bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
a vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2014.

V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Liptovská Sielnica za rok 2014
a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.

V Liptovskej Sielnici 20.06.2015

Ing. Marta Malíčková
hlavná kontrolórka obce

