Hlavný kontrolór Obce Brestovany

Stanovisko
k návrhu záverečného účtu za rok 2012

V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Brestovany za rok 2012.

Odborné stanovisko som spracovala na základe návrhu záverečného účtu Obce
Brestovany za rok 2012. Návrh bol zverejnený dňa 10.6.2013 na úradnej tabuli a web.
stránke obce.
Návrh záverečného účtu Obce Brestovany za rok 2012 bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh
záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotil:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- poskytnuté záruky podľa jednotlivých príjemcov
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
- hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so – Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Brestovany.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods.4.
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Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §
10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2009421,
MF/021218/2011, 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 hlavnej 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.
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.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých
zárukách podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva
podnikateľskú činnosť
a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych
predpisov.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Brestovany sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 55/2011 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
28.10.2011.
Schválený rozpočet Obce Brestovany bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení sedemkrát a to :
Uznesením č : 5/2012 zo dňa 10.2.2012 - 1. rozpočtové opatrenie
Uznesením č : 6/2012 zo dňa 10.2.2012 - 2. rozpočtové opatrenie
Uznesením č.: 12/2012 zo dňa 13.4.2012 - 3. rozpočtové opatrenie
Uznesením č.: 19/2012 zo dňa 11.5.2012 - 4. rozpočtové opatrenie
Uznesením č : 36/2012 zo dňa 14.9.2012 - 5. rozpočtové opatrenie
Uznesením č.: 53/2012 zo dňa 18.12.2012 - 6. rozpočtové opatrenie
Uznesením č.: 56/2012 zo dňa 18.12.2012 - 7. rozpočtové opatrenie
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Rozpočet celkove
Schválený rozpočet

príjmy celkove
výdavky celkove
Hospodárenie- prebytok –
schodok

1 277 661
1 239 388
38 273

Uprav.rozpočet Čerpaný rozpočet
1 521 110
1 466 251
1 450 298
1 409 855
70 812
56 396

Bežný rozpočet
Schválený rozpočet

bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie-prebytok-schodok

1 206 970
578 654
628 316

Uprav.rozpočet Čerpaný rozpočet
1 308 277
1 248 223
604 125
546 215
704 152
702 008

Kapitálový rozpočet:
Schválený rozpočet

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie-prebytok-schodok

38 500
40 800
-2 300

Uprav.rozpočet Čerpaný rozpočet
38 529
30 111
121 584
122 935
-83 055
-92 824

Finančné operácie:
Schválený rozpočet

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácia
Hospodárenie-prebytok-schodok

20 000
211 500
191 500

Uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
157 537
137 537
216 000
216 243
-58 463
-78 706

Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia obce Brestovany je prebytok
rozpočtu vo výške 56 396- €.

Plnenie rozpočtu príjmov :
Celkové príjmy rozpočtu za rok 2012 boli po úpravách 1 521 110,- €. Skutočné príjmy
v objeme 1 466 251,- €, čo predstavuje plnenie na 96 %
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie možno rozčleniť príjmy nasledovne:
1/ Bežné príjmy - Daňové príjmy:
ktoré boli k 31.12.2012 vo výške 553 966,- €, čo je plnenie na 96 %. Z uvedenej
sumy najväčšiu položku predstavuje výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
zo ŠR vo výške 431 907,-€. Ostatnými položkami sú:
daň z nehnuteľnosti 62 358-,€, daň za psa 1 384,-€, daň za nevýherné hracie automaty 260,-€,
daň za ubytovanie 45,- €, daň za užívanie verejného priestranstva 426,- €, daň za komunálne
odpady a drobné stavebné úpravy 36 237,- €, daň za jadrové zariadenia 21 279,- € a daň za
dobývací priestor 71,- €.
K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na daniach vo 7 373,26 €. Jedná o nasledovné
nedoplatky - daň z nehnuteľnosti v sume 4 215,65 €, daň za psa 92,96 € a komunálny odpad
a drobný stavebný odpad 3 058,17 €.
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Z uvedenej sumy 4 215,65 € daň z nehnuteľnosti sa jedná o dlh u dvoch súkromných
firiem vo výške 2 455,76 €, ktoré ukončili prevádzku v našej obci, a písomne neoznámili
svoje ukončenie. Bez písomného oznámenia je obec právne povinná naďalej vykonať predpis
dane. Vymáhanie týchto nedoplatkov sa rieši písomnou formou.
Porovnanie stavu celkových daňových nedoplatkov k 31.12.2011 a k 31.12.2012:
Daňové nedoplatky

k 31.12.2011

k 31.12.2012

Rozdiel

6 900

7 373

+ 473

Index
2012/2011
1,07

2/ Bežné príjmy - Nedaňové príjmy:
ktoré boli k 31.12.2012 vo výške 397 265 €, čo je plnenie na 91 %. Najväčšou
položkou sú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku nájomné bytovky a prenajaté
priestory v sume 342 467,- €, ďalej administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume
53 446,- € a iné nedaňové príjmy v sume 1 352,- €
3/ Bežné príjmy – Tuzemské bežné granty a transfery:
ktoré boli k 31.12.2012 vo výške 296 991,- €, čo je plnenie na 99 %. Najväčšia časť
príjmov bola na školstvo 282 056,- € a príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodňami z ÚPSVaR vo výške 4 317,- €. Ďalej to boli príspevky
na matariku, civilnú obranu, voľby, na spoločný stavebný úrad a na revitalizáciu materskej
škôlky z MŠ-SR.
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4/ Kapitálové príjmy:
Skutočnosť k 31.12.2012 predstavuje sumu 30 111,- €, čo je 78 % plnenie. V sume je
zahrnutý príjem zo združených investičných prostriedkov 30 082 ,- € a príjem z predaja
pozemkov a nehmotných aktív v sume 29,- €.
5/ Príjmové finančné operácie:
Predstavujú sumu 137 537,- €, čo je použitie nevyčerpaných prostriedkov z MVRR
v sume 64 614 na výstavbu bytových jednotiek, zostatok prostriedkov zo ŠR
z predchádzajúceho roku vo výške 7 923,- € použité na prevádzku ZŠ s MŠ v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. a kapitálové výdavky vo výške 65 000,- € z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR.

Plnenie rozpočtu výdavkov:
Celkové výdavky rozpočtu boli po úpravách schválené vo výške 1 450 298,- €.
Skutočné čerpanie bolo v čiastke 1 409 855- €, čo predstavuje 97 % plnenie rozpočtu.
1/ Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu bolo naplnené na 90 % v sume 546 215,- € čo je oproti
plánovanému rozpočtu po úprave o 57 910,- € menej. V čerpaní sú zahrnuté mzdové
prostriedky pracovníkov OÚ, matrika, hlásenie obyvateľov, pracovníkov zamestnaných
z Príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami,
pracovníčka knižnice a opatrovatelia - čerpané na 94 % v sume 109 756,- €. Ďalej poistné
a príspevok do poisťovní – odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa v sume
39 303,- €, čo je 89 %, tovary a služby v celkovej sume 282 458,- € čo je 89 % čerpanie,
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bežné transfery v sume 31 556,- € a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi
v sume 83 142,- €.
Bežné výdavky Základnej školy s materskou školou predstavovali 418 826,- €.
2/ Kapitálové výdavky :
Kapitálové výdavky boli čerpané na 101 % pri čerpaní 122 935,- €, kde ide
o nasledovné investičné akcie – vypracovanie projektovej dokumentácie na územný plán obce
v 3 936,- €, zakúpenie traktorovej kosačky 5 109,- €, výstavba kanalizačných prípojok vo
výške 46 336,- € a dofakturovanie bytových jednotiek a nákup prístreškov v sume 67 526,-€.
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ predstavovali 71 313,- €.
3/ Výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 216 000,- € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2012 v sume 216 243,- €, čo predstavuje 100 %.

Výsledok hospodárenia:
Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu BR + KR
Finančné operácie
Spolu BR+KR+FO

Príjmy v €

Výdavky v €

Hospodárenie
obce

1 264 989
30 111
1 295 100
171 151
3 341 542

965 042
194 248
1 159 290
250 565
3 162 431

299 947
- 164 137
135 810
- 79 414
56 396

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 10 ods.3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Z prebytku rozpočtu obce pri jeho usporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tvorby peňažných fondov
obce podľa § 10 odst. 3 písm. a/ a b/ boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie príspevkov
a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR.
Rezervný fond:
Z prebytku 56 396,- € boli vyčlenené nevyčerpané finančné prostriedky v sume
18 450,- € účelová dotácia KŠÚ pre ZŠ a MŠ prenesené kompetencie, ktoré podľa zákona
môže škola použiť do 31.3.2013. Zostatok prebytku hospodárenia vo výške 37 946,54 €, sa
pridelí do rezervného fondu. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 je
súčasťou návrhu záverečného účtu.
Sociálny fond:
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Prídel do sociálneho
fondu predstavuje suma 790,85 €.
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II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012.
Celková hodnota majetku Obce Brestovany v roku 2012 bola 12 726 212,- €- Najväčšiu
hodnotu má dlhodobý hmotný majetok v objeme 11 932 967,- €.
2. Vývoj pohľadávok
Názov

Stav k 3l.l2.2011 Stav k 31.12.2012

Pohľadávky na nájomnom a
Neuhradené vyšlé faktúry

17 468

22 370

Pohľadávky na miestnych
daniach
Spolu

6 900

7 373

24 368

29 743

Podstatnú časť tvoria pohľadávky na nájomnom, ktoré sú ovplyvnené tým, že nájomníci
podľa nájomných zmlúv môžu uhradiť nájom do 5. dňa v nasledujúcom mesiaci, preto nájomné
uhradené do 5. januára 2013 sa nedostalo do zúčtovania do 31.12.2012.
3. Vývoj záväzkov
Názov

Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2011

Záväzky voči dodávateľom

70 768

15 195

Záväzky voči pracovníkom

7 563

8 598

Záväzky voči poisťovniam

5 779

5 285

Záväzky voči daňovému
úradu

1 336

1 288

Ostatné záväzky

252 920

254 789

Spolu

338 366

285 155

V sume 254 789,- € ostatné záväzky sú vklady nájomníkov, ktoré sa pri ukončení
nájomnej zmluvy a odovzdaní bytu vrátia.

4. Prijaté granty a transfery
Obec Brestovany prijala v roku 2012 nasledovné granty a transfery. Granty a transfery boli
účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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P.č.
1.

Poskytovateľ
ÚPSVaR

2.
3.
4.

Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Trnava
Obvodný úrad Trnava
Obvodný úrad Trnava
ÚPSVAR

5.
6.

Ministerstvo školatva
Spolu

7.

Suma v € Účel
4 317 Príspevok na podporu zamestnanosti na
realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
2 531 Spoločný stavebný úrad
282 056 Školstvo
3 554 Matrika, Hlásenie obyvateľov
54 Civilná obrana
719 Voľby
441 Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do
náhradnej starostlivosti, rodinné prídavky
3 300 Revitalizácia materskej škôlky
296 972

5. Poskytnuté dotácie
V roku 2012 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2005 o dotáciách
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
TJ Družstevník Brestovany
20 000, €
SZ chovat. poštov. holubov
250,-€
ZO-SZPB mikroregion
200,- €
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska 1500,- €
Dobrovoľný hasičský zbor
1440,- €
S príjemcami dotácií boli
uzatvorené zmluvy
s uvedením účelu použitia
a podmienkami zúčtovania. K zmluvne určeným dátumom boli všetky dotácie zúčtované.
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Druh úveru
Úver 2x15 b.j.
Úver 30 b.j.
Úver 2x20 b.j.
Úver 3x24 b.j.
Úver 2x24 b.j.
Spolu

Zostatok
Pohyby v roku 2012 Stav k 31.12.2012
k 1.1.2012
418 796,05
- 11 933,75
406 862,30
655 229,73
- 24 795,11
630 434,62
1 050 413,04
- 37 452,88
1 012 960,16
2 757 018,38
- 87 222,40
2 669 795,98
1 823 839,74
- 54 838,74
1 769 001,00
6 705 296,94
- 216 242,88
6 489 054,06

Jedná sa o poskytnuté úvery zo ŠFRB na jednotlivé bytové jednotky.
IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec Brestovany nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH
PRÍJEMCOV
Obec Brestovany neposkytla žiadne záruky.
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VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec Brestovany nevykonáva podnikateľskú činnosť.
VII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE A PROGRAMOV
VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU
V súlade s § 16 odst. 5 písm. g, zákona č. 583/2004 Z.z. je súčasťou návrhu
záverečného účtu Hodnotenie plnenia programov, v ktorom sú závery o plnení jednotlivých
programov a podprogramov.
Rozpočet Obce Brestovany bol na rok 2012 zostavený ako programový rozpočet,
výdavky rozpočtu boli rozpracované do 10 programov rozčlenených do 23 podprogramov.
Každý program má vypracovaný komentár, ktorý predstavuje súhrn aktivít /prác, činností
a dodávok/ má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny
dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľnými
ukazovateľmi. Hodnotiaca správa programového rozpočtu na rok 2012 k 31.12.2012 je
prílohou Záverečného účtu obce za rok 2012.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Brestovany za rok 2012 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 Brestovany za rok 2012 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 2012 a hospodárenie obce za rok 2012 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 2012 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2012 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Brestovany k 31.12.2012 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Brestovany za rok 2012 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

V Brestovanoch dňa 5.6.2013

Ing. Ľudmila Čirkeová
hlavná kontrolórka obce

8

9

