Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce
o výsledkoch kontroly
V zmysle § 18 d ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov
predkladám zastupiteľstvu v Obci Budkovce správu o výsledkoch kontroly.
Zameranie kontroly: Kontrola plnenia rozpočtu od 01/2014 - 09/2014
Kontrolu vykonal:

Mgr. Jana Paľová

Kontrolovaný subjekt : Obec Budkovce
Obdobie počas, ktorého prebiehala kontrolóra: november 2014
Doklady a písomnosti predložené k predmetu kontroly:
1. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 01/2014 – 09/2014 – bez RO
Kontrolné zistenie č.1:
Celkové prijmi obce boli v schválenom rozpočte vo výške 1 040 580€ a výdavky vo výške
443 805,53€, ktoré sú bez výdavkov RO. Obec vykonala dve rozpočtové opatrenia, čo znamená, že
v rozpočte boli od začiatku roka realizované dve zmeny resp. rozpočtové opatrenia. Skutočnosť
resp. plnenie rozpočtu k 9/2014 v príjmovej časti je vo výške 882 418,50€, čo predstavuje plnenie
celkových príjmov rozpočtu vo výške 72,06% vzhľadom ku zmenenému rozpočtu. Výdavky sú
čerpané vo výške 360 888,81€, čo predstavuje k 9/2014 plnenie vo výške 76,09% z celkových
výdavkov rozpočtu vzhľadom ku zmenenému rozpočtu obce. Rozpočet po zmenách predstavuje
rozpočet, ktorý bol upravený rozpočtovým opatrením.
Kontrolné zistenia v príjmovej časti rozpočtu:

Grafické porovnanie vybraných položiek bežných príjmov obce
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Bežné príjmy delíme v rozpočte na daňové, nedaňové a transfery. Pri daňových príjmoch je
potrebné zo strany obce do konca roka prijať do pokladne obce ešte takmer 43,16% daní
z pozemkov, 18% daní zo stavieb, 11% daní za psa, pričom však k 9/2014 bolo v príjmovej časti
rozpočtu prijatých viac daní za užívanie verejného priestranstva o 3 228€, viac daní za komunálny
odpad o 1 591,74€, viac daní za dobývací priestor o 2 419,93€.
Obec má v svojich príjmoch taktiež rozpočtované aj príjem štátnych prostriedkov a to v celkovej
sume 686 436,66€, ktoré sú k 9/2014 zatiaľ naplnené na 74,07%.
Tu by som chcela upozorniť na položky, (ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu v skutočnosti vyššie
ako je

upravený

rozpočet), že je potrebné v najbližšej dobe upraviť rozpočet rozpočtovým

opatrením.
Pomer príjmov zo štátneho rozpočtu k bežným príjmom obce

Kontrolné zistenia vo výdavkovej časti rozpočtu:
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Kontrolou plnenia rozpočtu bolo zistené, že plnenie bežného rozpočtu vo výdavkovej časti,
vzhľadom k rozpočtu po zmenách, je vo výške 76,09%, pričom podľa funkčnej kvalifikácie môžem
konštatovať že k 9/2014 je plnenie v jednotlivých oblastiach bežného rozpočtu je nasledovné:

01116 Obce

naplnené na 70%

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

prekročené 5,71%

0133 Matrika

naplnené na 18,60%

0160

Všeobecne verejné služby inde neklasifikované

prekročené o 130,12%

0180 Transfery všeobecnej povahy – občianskym združeniam

naplnené na 97,18%

0320 Ochrana pred požiarmi

naplnené na 28%

04513 Správa a údržba ciest

prekročené o 20,52%

0474 Viacúčelové rozvojové projekty

naplnené na 66,67%

0510 Nakladanie s odpadmi

naplnené na 70,47%

0520 Nakladanie s odpadovými vodami

naplnené na 17,82%

0620

Rozvoj obcí

naplnené na 5,85%

0640 Verejné osvetlenie

naplnené na 77,07%

0810 Rekreačné a športové služby

naplnené na 2,65%

08205 Knižnice

naplnené na 48,22%

08209 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

naplnené na 96,27%

09111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

naplnené na 42,99%

0950 Nedefinované vzdelávanie

naplnené na 38,49%

10202 Ďalšie sociálne služby staroba

.

naplnené na 62,92%

10203 Príspevky neštátnym subjektom – staroba -rozpočtované výdavky neboli zatiaľ čerpané
10404 Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti

naplnené na 80%

10405 Ďalšie dávky sociál. zabezpečenia – Rodinné prídavky

prekročené o 198,91%

10701 Dávky sociálnej pomoci – hmot. núdza

naplnené na 88,92%

10703 Ďalšie sociálne služby – jednotlivcom

naplnené na 80,22%

Obec si v roku 2014 rozpočtovala splatenie časti úveru vo výške 15 000€, zatiaľ obec
splatila 11 596,05€.
Čerpanie v položke 09121 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou, 71304

-

prevádzkové stroje a prístroje, ktoré je rozpočtované vo výške 8 000€, zatiaľ nebolo naplnené.
Vo výdavkovej časti však nie je rozpočtované odstupné starostu, ktorý v nových voľbách už
nekandiduje, takže je isté, že je potrebná zmena rozpočtu. ( alebo je to v inej položke zahrnuté.)
Správne by to malo byť rozpočtované na položke 01116 642 012 na odstupné.
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V niektorých položkách rozpočtu nastalo čerpanie bez predchádzajúceho schválenia resp.
bez rozpočtového opatrenia, alebo čerpanie je vyššie ako je plánované v rozpočte, čím bol porušený
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon
č. 523/2004 Z. z., §15, ide napríklad o tieto položky:
01116 623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní čerpanie prekročené o 88,02%
01116 635 006 – údržba budov čerpanie prekročené o 106,52%
0112 637005 – špeciálne služby čerpanie prekročené o 22,22%
V kapitálových výdavkoch je čerpanie na položke 0520 717001 KANAL - Realizácia
nových stavieb navýšené o 26,85% čo predstavuje výdavky vo výške 2 631,58€
Rozpočtovým opatrením, ktoré bolo zrealizované v septembri nebol upravený rozpočet
v časti rozpočtu 0160, kde boli použité účelové prostriedky. V súvislosti s prekročením čerpania vo
vzťahu k štátnym resp. účelovým prostriedkom, odporúčam schváliť smernicu, ktorá bude
umožňovať zmenu rozpočtu bez schválenia zastupiteľstvom v tom prípade, že pôjde o účelové
prostriedky, ktorú sú dané na určitý účel a zastupiteľstvo o tejto zmene bude starosta informovať na
najbližšom zastupiteľstve. Takýmto spôsobom o zmene rozpočtu vo vyššie uvedenom prípade obec
predíde porušovaniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - Zákon č. 523/2004 Z. z.
Upozorňujem, že kapitálové výdavky ktoré sú účtované na funkčnej klasifikácii 04.6.0
Komunikácie vo výške 26 938,79€ majú byť pravdepodobne účtované na 04.5.1 Cestná doprava.
Vyššie uvedená funkčná klasifikácia 04.6.0 Komunikácie znamená: ,,Správu záležitostí a služieb
v oblasti výstavby, rozširovania, zdokonaľovania prevádzky a údržby komunikačných systémov
(poštovné, telekomunikačné, káblové, satelitné komunikačné systémy)

- zdroj: vysvetlivky

k štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy .
Za pozitívne hodnotím, že obec nedopláca v tomto období za odvoz odpadu, nakoľko príjem je vo
výške 13 341,74€ a výdavky sú vo výške 11 931,84€ a taktiež splácanie úveru a úrok, čo znižuje
zadlženosť obce.

Záver a odporúčanie:
Kontrolou plnenia rozpočtu bolo zistené, že obec čerpala výdavky , ktoré neboli rozpočtované
v upravenom rozpočte. Týmto čerpaním bol porušený zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
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pravidlách. K vyššie uvedeným výhradám odporúčam v čo najkratšej dobe zrealizovať rozpočtové
opatrenie, prípadne preveriť správnosť používania funkčnej a rozpočtovej klasifikácie, tak aby
čerpanie rozpočtu nebolo vyššie ako je v schválenom rozpočte, resp. v rozpočte po úpravách.
Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 7. 11. 2014
Za kontrolovaný orgán: Iveta Medvecová

podpis .......................................

Z obsahom správy bola oboznámená a správu prevzal dňa ...............................................
Starosta obce: Mgr. Marián Uhrina

podpis .....................................

Mgr. Jana Paľová
Hlavný kontrolór obce
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