Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
Obce Budkovce za rok 2013
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 2013.
Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Budkovce za rok 2013 bolo
spracované na základe predloženého návrhu Záverečného účtu, Finančného výkazu o plnení
rozpočtu subjektu verejnej správy Fin 1-12 za účtovné obdobie 01/2013 – 12/2013, Výkazu
ziskov a strát k 12/2013, Súvahy k 12/2013 a poznámok k 12/2013 za Obec Budkovce
a výkazov obcou zriadenej rozpočtovej organizácie RO – ZŠ.
Súčasťou rozpočtu obce boli aj príjmy a výdavky rozpočtovej organizácie v obci – Základnej
školy Budkovce. Schválený rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia
obce a vyjadruje jej samostatnosť v hospodárení. Rozpočet bol zostavený podľa rozpočtovej
klasifikácie, v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie viď výkaz
FIN 1-12.
Záverečný účet Obce Budkovce bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej
iba Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) v členení, ktoré je určené §16
ods. 5, 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 – obec nemá príspevkovú
organizáciu
- prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú
obcou zverejnené iným spôsobom
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – obec nemá podnikateľskú činnosť
- údaje o nákladoch a výnosoch rozpočtovej organizácie
- hodnotenie plnenia programov obce
Rozpočet obce vrátane rozpočtovej organizácie ZŠ na rok 2013 bol schválený dňa
7.12.2012 podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy uznesením č.8/2012.
Schválený rozpočet Obce Budkovce bol v priebehu rozpočtového roka 2013 menený
rozpočtovým opatrením 5-krát a to uznesením č. 1/2013, 3/2013, 4/2014, 6/2013 a 8/2013.
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údaje o plnení rozpočtu vrátane RO
Rozpočet obce

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť k 12/2013 Percentuálne
v€
naplnenie v %

Bežné príjmy

1 034 764,25

1 099 041,94

106,21

Bežné výdavky

1 015 897,46

1 088 892,61

107,19

Bežný rozpočet

18 866,79

10 149,33

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

118 050,98

58 125,44

Kapitálový rozpočet

-118 050,98

-58 125,44

Finančné operácie - príjmy

118 903,00

118 903,00

100,00

10 000,00

6 250,00

62,50

108 903,00

112 653,00

103,44

Príjmy spolu

1 153 667,25

1 217 944,94

105,57

Výdavky spolu

1 143 948,44

1 153 268,05

100,81

Kapitálové príjmy

49,24

mimorozpočtové príjmy
Finančné operácie - výdavky
mimorozpočtové výdavky
Finančné operácie

Základná škola

Obec
Rozpočet

Schválený
Skutočnosť k Schválený
rozpočet v € 31.12.2013 v € rozpočet v €

Skutočnosť k
31.12.2013 v €

1 023 264,25

1 081 004,27

11 500,00

18 037,67

Bežné výdavky

370 893,00

443 455,38

645 004,51

645 437,23

Bežný rozpočet

652 371,25

637 548,89

-633 504,51

-627 399,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

118 050,98

58 125,44

0,00

0,00

Kapitálový rozpočet

-118 050,98

-58 125,44

0,00

0,00

Finančné operácie - príjmy

118 903,00

118 903,00

Finančné operácie - výdavky

10 000,00

6 250,00

FO - spolu

108 903,00

0,00

1 142 167,25

1 199 907,27

11 500,00

18 037,67

498 943,98

507 830,82

645 004,51

645 437,23

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Príjmy spolu
Výdavky spolu
% -tuálne naplnenie Príjmov

105,06

156,85

% -tuálne naplnenie Výdavkov

101,78

100,07
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Pri spracovaní rozpočtu bolo dodržané ustanovenie Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a to § 10 ods. 7, ako aj

počas rozpočtového roka. Posledným

rozpočtovým opatrením bol rozpočet schválený ako prebytkový a ako prebytkový ostal až do
31.12.2013.
Celkové príjmy obce rozpočtu k 31.12.2013 boli naplnené na 105,57%. Celkové
výdavky rozpočtu k 31.12.2013 boli naplnené na 100,81.%. Do budúcnosti je potrebné viac
času venovať rozpočtovým opatreniam, aby nebol porušovaný Zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Príjmové finančné operácie obsahujú finančné prostriedky z štátneho rozpočtu, ktoré
neboli vyčerpané v roku 2012 rozpočtovou organizáciou ZŠ (10 880,- + 33 000,- € výmena
okien) ako aj Obcou - rodinné prídavky 23,- €). Tieto boli vyčerpané v roku 2013.
Obec zobrala úver vo výške 75 000,- €. Z toho bola použitá na úhradu kapitálových
výdavkov - na výstavbu multifunkčného ihriska kód zdroja 52, na položke 717001, funkčná
klasif. 0810 čiastka 49 493,11 € a na úhradu bežných výdavkov - na opravu ciest kód zdroja
52, funkčná klasif. 04512 na položku 635 006 oprava budov, objektov a ich častí ( aj ciest)
25 506,89€. Pri používaní návratných zdrojov financovania – úverov - sa obec riadi
Zákonom o rozpočtových pravidlách § 17, ods. 1 a 2. Obec môže použiť návratné zdroje
financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu
použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka
z príjmov bežného rozpočtu.
Výdavkové finančné operácie Obce Budkovce v roku 2013 sa týkajú splatenia úveru v
sume 6 250€, pričom nesplatený úver obce predstavuje čiastku 68 750,- €. Obec musí rátať aj
s nákladovým úrokom, ktorý za 1 rok predstavuje čiastku 748,46€. Ďalším nákladom –
platbou súvisiacou s úverom bola čiastka 51,85 € na položke 653 002 Provízie, čo sú bežným
výdavkom rozpočtu obce.
Podrobné hodnotenie čerpania výdavkov sa nachádza v hodnotiacej správe k programovému
rozpočtu, ktorá tvorí prílohu k záverečnému účtu.
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Obce Budkovce obsahuje hodnotenie
splnenia jednotlivých programov, správa súhlasí s číselnými údajmi o čerpaní výdavkov
v Záverečnom účte Obce Budkovce. Cieľom programového rozpočtu je poskytnúť prehľadné
a ucelené informácie o plnení rozpočtu obce.
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Výsledok rozpočtového hospodárenia obce hodnotený v Záverečnom účte obce k 31. 12.
2013 je tvorený z rozdielu príjmov a výdavkov obce – z bežného rozpočtu, kapitálového
rozpočtu a z finančných operácií vrátane zriadenej RO - ZŠ. Zvláštnosťou tvoreného rozpočtu
sú finančné operácie, ktoré sú súčasťou schváleného rozpočtu, avšak nie sú

súčasťou

dosiahnutého výsledku hospodárenia obce. Z tohto dôvodu dosiahnutý výsledok rozpočtového
hospodárenia v záverečnom účte obce za rok 2013 je hodnotený takto:

-

výsledok, z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu bez
finančných operácii je -

-

schodok - 47 976,11€

výsledok, z rozdielu príjmov a výdavkov bežného, kapitálového a finančných operácií
vrátane nevyčerpaných prostriedkov ŠR je- + 52 966,31€.

Do príjmov obce boli v roku 2013 prijaté bez rozpočtovej klasifikácie finančné
prostriedky v sume 15 312€, ktoré boli zaúčtovane ako pohľadávka voči zamestnancovi. Na
základe uvedených skutočností je skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2013 vo výške
( 52 966,31 EUR+ 15 312€ ) 68 278,31€.
Pri hodnotení rozpočtu ako takého je potrebné v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť
jeho tvorbe, nakoľko vo viacerých prípadoch ide o prekročenie čerpania výdavkového
rozpočtu bez schválenia rozpočtového opatrenia obecným zastupiteľstvom a to o nie malé
sumy. Najvyššou čiastkou, na ktorej bolo uskutočnené čerpanie bez schválenia obecným
zastupiteľstvom resp. bez rozpočtového opatrenia, bolo na funkčnej klasifikácii 04 5 1 2
Cestná doprava, položke 635 006 Rutinná a štandardná údržba v sume 25 506,89€. Je to dosť
veľká položka na to, aby obecné zastupiteľstvo neurobilo rozpočtové opatrenie v zmysle
Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Vyčíslenie Aktív a Pasív obce v Záverečnom účte súhlasí so Súvahou k 31. 12. 2013 a hovorí
aj o tom, že v roku 2013 došlo k navýšeniu krátkodobých pohľadávok o 16,49% k navýšeniu
finančných účtov o 13 440,28€, čo je nárast o 10,53%.
Najvyššia pohľadávka je vykazovaná z dani z nehnuteľnosti právnických osôb, kde je
potrebné postupovať v zmysle postupov účtovanie pre rozpočtové organizácie a obce a to
v spolupráci s audítorom obce, nakoľko je tu skreslený pohľad na výsledok hospodárenia
z minulých rokov. Pohľadávka je tak vysoká, že je potrebné sa v budúcnosti viac venovať jej
vymáhaniu.
Celkové záväzky obce vzrástli o cca 48,29%, čo znamená o 35 010,47€, pričom vzrástli
rezervy zákonné krátkodobé – rezervy na nevyčerpané dovolenky z roku 2013 vrátane
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odvodov sociálneho zabezpečenia, kleslo zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy –
nepoužité finančné prostriedky ŠR, klesli záväzky zo sociálneho fondu i dodávatelia. Avšak
vzrástli iné záväzky o 925,39€ i bankové úvery dlhodobé o 68 750€.
Hospodársky výsledok obce, z rozdielu celkových nákladov a celkových výnosov
v podvojnom účtovníctve - Výnosy v roku 2013 boli vyššie ako Náklady, takže výsledkom
hospodárenia obce je + 13 858,06-€.

537 083,23 576 857,63 590 715,69
610 000,00 494 333,36

310 000,00

10 000,00

Náklady

2012
Výnosy

2013

Vyčíslenie Aktív a Pasív RO v Záverečnom účte súhlasí so Súvahou k 31. 12. 2013
a hovorí aj o tom, že v roku 2013 došlo k poníženiu krátkodobých pohľadávok o 28 106,27€.
Celkové záväzky RO klesli o cca 18,14%, čo znamená o 24 092,53€, pričom klesli dlhodobé
záväzky o 193,30€ ako aj krátkodobé záväzky o 23 598,52€, pričom záväzky voči
zamestnancom vzrástli o 4 305,04€.
Výnosy v roku 2013 boli vyššie ako Náklady, takže výsledkom hospodárenia RO je +
3 593,19€.
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Návrh Záverečného účtu Obce Budkovce za rok 2013 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.
Návrh záverečného účtu Obce Budkovce za rok 2013 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 2013 bola vykonaná podľa zákona č. 431/202 Z.z.

o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2013 vyjadruje verne po všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Budkovce k 31.12.2013 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
o čom hovorí správa audítora.
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 2013 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
V Michalovciach dňa 31.10.2014

Mgr. Jana Paľová
Hlavný kontrolór obce
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