Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Obce Budkovce za rok 2014
V súlade s § 18 f odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k záverečnému účtu Obce Budkovce za
rok 2014.
Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Budkovce za rok 2014 bolo
spracované na základe predloženého návrhu Záverečného účtu, Finančného výkazu o plnení
rozpočtu subjektu verejnej správy Fin 1-04 za účtovné obdobie 01/2014 – 12/2014, Výkazu
ziskov a strát k 12/2014, Súvahy k 12/2014 a poznámok k 12/2014 a výkazov z RO – ZŠ.
Záverečný účet Obce Budkovce bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení, ktoré je určené § 16 ods. 5
zákona č. 583/2004 Z.z., podľa ktorého záverečný účet obce obsahuje najmä:
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
- 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 nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- hodnotenie plnenia programov obce
Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený dňa 6.12.2013 podľa Zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
uznesením č.8/2013. Schválený rozpočet Obce Budkovce bol v priebehu rozpočtového roka
2014 menený 3-krát a to uznesením č. 4/2014, 7/2014, 8/2014.
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Údaje o plnení rozpočtu
Rozpočet obce
Bežné príjmy

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť k 12/2013 Percentuálne
v€
naplnenie v %

1 170 826,50

1 176 586,77

100,49

Bežné príjmy ZŠ

11 500,00

25 391,27

220,79

Bežné výdavky

430 543,72

456 525,32

106,03

Bežné výdavky ZŠ

685 822,80

701 571,66

102,30

Bežný rozpočet

740 282,78

43 881,06

Kapitálové príjmy

58 000,00

58 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

99 428,28

132 123,28

132,88

Kapitálové výdavky ZŠ

8 000,00

7 990,45

99,88

Kapitálový rozpočet

-41 428,28

-82 113,73

Finančné operácie - príjmy

51 710,58

81 188,89

157,01

Finančné operácie - výdavky

15 000,00

30 000,00

200,00

Finančné operácie

36 710,58

51 188,89

1 280 537,08

1 341 166,93

104,73

544 972,00

1 328 210,71

243,72

Kapitálové príjmy ZŠ

Príjmy spolu
Výdavky spolu

Posledným rozpočtovým opatrením bol rozpočet schválený ako prebytkový.
Výsledok hospodárenia t.j. schodok -38 232,67€ podľa §2 písm. c) zistený podľa ustanovenia
§10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený
o nevyčerpané prostriedky

zo ŠR v sume 13 250,11€ (pre ZŠ Budkovce 4 618,04EUR,

nevyčerpané RP v sume 31,67EUR a nevyčerpaná dotácia z Min. vnútra SR na prevenciu
kriminality v sume 8 000€) a nevyčerpané prostriedky ZŠ – dar Orange v sume 600,40€, je
vo výške – 51 482,78€ €.
Okrem uvedených skutočností pre výpočet Rezervného fondu berieme do úvahy aj Finančné
operácie a na základe toho konštatujem, že obec Rezervný fond netvorí.
Konečný stav Rezervného fondu je vo výške 39 036,68€.( boli brané v úvahu účty 22101 RF
a 22103).
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Do Rezervného fondu bolo uznesením zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2014
schválené použitie RF vo výške 40 000€. Skutočný prevod z RF do príjmov obce bol
69 478,31€.
Pri schválení rozpočtu sa do výdavkov nezapočítal žiadny rozpočtový výdavok, ktorý by
bol hradený z prostriedkov RF. V skutočnosti bolo čerpanie RF z kódom zdroja 46 na
kapitálové výdavky: na projektovú dokumentáciu – kanal – nakladanie s odpadovými vodami
vo výške 19 680€ na realizáciu nových stavieb - rozvoj obce vo výške 19 067,99€. Obidva
vyššie uvedené výdavky boli uskutočnené bez schváleného výdavkového rozpočtu, čo
znamená porušenie zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v z.n.p.
Z predloženého plnenia rozpočtu nie je však jasné na čo boli vyčerpané ostatné finančné
prostriedky z RF t.j. vo výške z 30 630,32€.
Túto skutočnosť resp. neprehľadnosť použitia finančných prostriedkov je potrebné
v budúcnosti odstrániť aj správnym účtovaním, aby bolo jasné, kde je počiatočný stav RF, kde
sú prírastky a úbytky a konečný stav.
Na účte sociálneho fondu je konečný stav 597,89€ pričom tento účet je nerozpočtovaný.
V účtovníctve bolo zistené ( viď hlavná kniha k 31.12.2014), že sa na ňom účtujú
rozpočtované výdavky, čo je nesprávne. Odporúčam v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť
účtovaniu na mimorozpočtových účtoch.
Zo Súvahy obce k 31. 12. 2014 je možné vyčítať aj to, že v roku 2014 došlo k poníženiu
krátkodobých pohľadávok o 71,40% k poníženiu finančných účtov o 91 502,95€, čo je pokles
o 64,86%.
Celkové záväzky obce poklesli o cca 23,96%, čo znamená o 25 759,78€, pričom, ale vzrástli
záväzky voči subjektom verejnej správy, záväzky voči sociálnemu fondu i voči dodávateľom.
Avšak poklesli Rezervy o 7 078,45€ i bankové úvery dlhodobé o 30 000€.
Obec v roku 2014 mala rozpočtovanú splátku úveru 15 000€. Splatila v skutočnosti 30
000€. Avšak podľa Plnenia rozpočtu k 31.12.2014 vyššia splátka nebola zahrnutá do
posledného rozpočtového opatrenia t.j. nebola schválená obecným zastupiteľstvom čo
znamená nedodržanie

Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy. Nesplatený úver obce predstavuje čiastku 38 750€, pričom obec musí rátať aj
s nákladovým úrokom 2013,36€/rok.
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Obec poskytuje svoje finančné prostriedky na originálne kompetencie pre svoju RO – ZŠ.
Obec poskytla v roku 2014 Základnej škole Júlie Bilčíkovej pôžičku vo výške 1 822,50€ na
projekt MRK. Na vykrytie výdavkov školy nie je možné poskytnúť finančné prostriedky bez
súhlasu zastupiteľstva a už vôbec nie formou pôžičky.
Zo Súvahy RO k 31. 12. 2014 je možné vyčítať aj to, že Zúčtovanie medzi subjektmi verej.
Správy boli ponížené na 0€, krátkodobé pohľadávky boli ponížené o 12 180,30€ a finančné
účty navýšené o 27 063,71€. Záväzky RO vzrástli o 5 437,30€.
Výnosy obce v roku 2014 vyššie ako v roku 2013 a taktiež Náklady obce v roku 2014 boli
vyššie ako v roku 2013. Nakoľko v roku 2014 boli náklady obce vyššie ako výnosy,
výsledkom hospodárenia po zdanení je -1 012 275,60-€.
Výnosy RO v roku 2014 vyššie ako v roku 2013 a taktiež Náklady RO v roku 2014 boli
vyššie ako v roku 2013. Nakoľko v roku 2014 boli Výnosy RO vyššie ako Náklady,
výsledkom hospodárenia po zdanení je 1 952,33-€.
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Programový rozpočet obce je rozdelený do 16-tich programov - podrobné hodnotenie
programov je v záverečnom účte.
Návrh záverečného účtu Obce Budkovce za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanovenia §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 odst. 5 citovaného zákona.

4

Návrh záverečného účtu Obce Budkovce za rok 2014 v zmysle §9 odst. 2 Zákona o obecnom
zriadení

a §16 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy bol

zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Účtovná

závierka za rok 2014 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z.

o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2014 vyjadruje verne po všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Budkovce k 31.12.2014 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
Na základe vlastného zhodnotenia môžem konštatovať, že Záverečný účet je
spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové
hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov Obce Budkovce.
V zmysle §16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Budkovce za
rok 2014 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
V Michalovciach dňa 29.6.2015

Mgr. Jana Paľová
Hlavný kontrolór obce
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