Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Veľký Lapáš
za rok 2015
__________________________________________________________________
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Veľký Lapáš za rok 2015 pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve vyplýva z ustanovení §18 f ods.1, písm. c/, zákona č.
369/1990 Z.z. obecnom zriadení v z. n. p.

1. Náležitosti návrhu záverečného účtu obce Veľký Lapáš za rok 2015
a jeho súhrnná charakteristika
Predložený návrh záverečného účtu je v súlade s §16 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v platnom znení.
Obsahuje požadované údaje:
- o rozpočte obce na rok 2015
- o plnení rozpočtu 2015 v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015,
- tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- bilanciu aktív a pasív k 31.12.2015 ( stav majetku, pohľadávok a záväzkov),
- prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 ,
- prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom podľa
§ 7 odst. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vznp.
- finančné usporiadanie finančných vzťahov.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2015
boli:
- rozpočet obce Veľký Lapáš na rok 2015
- účtovné výkazy k 31.12.2015(sú zverejnené na stránke MF: www.registeruz.sk)
- výkaz ziskov a strát, súvaha (sú zverejnené na stránke MF: www.registeruz.sk)
- návrh Záverečného účtu za rok 2015.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa
ekonomickej klasifikácie.
Obec postupovala podľa § 16 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v
platnom znení a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § 16 odst. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla finančné
prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.

2. Údaje o plnení rozpočtu obce Veľký Lapáš na rok 2015
a) Rozpočet na rok 2015 bol schválený uznesením č. 26/2015 obecným zastupiteľstvom dňa
21.04.2015 15.

b) Obec Veľký Lapáš nemá povinnosť tvoriť programový rozpočet .
c) Zostavený a schválený rozpočet na rok 2015 - bol rozpočtovaný ako vyrovnaný.
d) Úpravy v rozpočte na rok 2015 boli v priebehu roka vykonané jedenkrát a schválené
obecným zastupiteľstvom uznesením č.50/2015 dňa 24.09.2015.
Realizácia všetkých zmien rozpočtu prebiehala v súlade s platným uznesením v záverečnom
účte na rok 2015 a bola vykonaná oprávneným orgánom podľa § 14 odst.1 zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
e) Stav rozpočtu po zmenách k 31.12.2015
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozpočet2015(P-V)

624 495,00
613 275,00
+ 11 220,00

2.1. Plnenie rozpočtu celkových príjmov
Plnenie rozpočtu celkových príjmov v roku 2015 predstavoval skutočný objem finančných
prostriedkov vo výške 321 419,48 EUR.
2.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Názov položky

Schválený
rozpočet

100 - daňové príjmy

283 000

200 - nedaňové príjmy

39 560

300 - granty, dotácie, transfery

264 585

BEŽNÉ PRÍJMY- obec:

587 145

Skutočnosť

% plnenia

285 588,29
42 899,49
231 260,42
559 748,20

100,92%
108,44%
87,41%
95,34%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov roku 2015 celkom predstavovalo 563 557,22 EUR, čo
v porovnaní so schváleným rozpočtom predstavuje pokles o 25 937,78 EUR .
2.1.1.1. Daňové príjmy - sú významnou položkou v hospodárení obce, z toho hlavne výnos
dane z príjmov poukázaný obci, ktorý bol plnený na 110,00 %, čo činí 215 020,35 EUR.
Ostatné daňové príjmy obce sú:
- Daň z nehnuteľnosti
- Daň za psa,
- Daň za užívanie verejného priestranstva
- Daň za ubytovanie
Miestne poplatky (za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ) boli skutočne poukázané
obci vo výške 20 534,38 EUR, pri ktorých bolo 85,56% plnenie.

2.1.1.2. Nedaňové príjmy - tvoria príjmy z prenájmu majetku, z príjmu z prenajatých
pozemkov (hrobové miesta), príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov,
z administratívnych poplatkov, z úrokov a z vkladov, správne poplatky, administratívne poplatky
a platby .Nedaňové príjmy dosiahli za rok 2015 objem 42 899,49 EUR, čo predstavuje v porovnaní
so schváleným rozpočtom plnenie na 108,45%.
Medzi iné nedaňové príjmy, patria príjmy z výťažkov lotérií, vratky a z refundácie.
Z rozpočtovaných 14 300 EUR bol skutočný príjem vo výške 15 493,33 EUR, čo predstavuje
plnenie 108,34%.
2.1.1.3. Bežné príjmy - ostatné príjmy ide o bežné transfery, granty, dotácie dosiahli v rámci
bežných príjmov za rok 2015 objem 231 260,42 EUR.
Sem patrí hlavne transfér pre základnú školu, materskú školu a ostatný chod obecného úradu,
Viď. Tabuľku č.1.1.1 a textovú časť záverečného účtu obce na rok 2015.
2.1.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
Kapitálové príjmy za rok 2015 mala obec rozpočtované vo výške 35 000 EUR, v skutočnosti
dosiahla plnenie vo výške 23 203,33 EUR.
Viď. Tabuľku č.1.2.1 a textovú časť záverečného účtu obce na rok 2015.
2.1.3. Plnenie príjmových finančných operácií
Finančné príjmové operácie z roku 2015 neboli rozpočtované.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, avšak nemajú vplyv na výsledok hospodárenia.

2. 2. Plnenie rozpočtu celkových výdavkov za rok 2015
2.2.1. Celkové výdavky verejnej správy dosiahli sumu 641 661,03 čo je v porovnaní so
schváleným rozpočtom predstavuje plnenie na 103,35%.
2.2.2. Plnenie rozpočtu bežných výdavkov
Na bežné výdavky bolo rozpočtované 534 142 EUR , skutočnosť k 31.12.2015 bola 552 028,11
EUR. Plnenie na tejto položke bolo 92,97 %
Bežné výdavky sú prehľadne usporiadané v tabuľke 1.1.4, v tabuľke 1.1.5 a v tabuľke 1.1.6 a
rozpísané v textovej časti záverečného účtu obce na rok 2015.
2.2.3. Kapitálové výdavky
Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 10 500,40 EUR. Kapitálové výdavky
v rozpočte neboli zapracované. Ministerstvu vnútra bola vrátená dotácia, ktorú obec dostala
v roku 2014 na prevenciu proti kriminalite.

Kapitálové výdavky sú prehľadne usporiadané v tabuľke 1.2.2.
2.2.4. Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie sú určené na splácanie istiny z prijatých úverov kde bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2015 v sume 79 132,52 EUR, čo predstavuje 100,00 %.
Výdavkové finančné operácie sú prehľadne usporiadané v tabuľke 1.3.2 a v textovej časti.
3. Peňažné prostriedky obce Veľký Lapáš
K 31.12.2015 boli na bankových účtoch obce finančné prostriedky vo výške 58.508,13 Eur.
V pokladnici obecného úradu bolo 31.12.2015 251,97 Eur. Celkovo mala obec k 31.12.2015
finančné prostriedky vo výške 58.760,10 Eur.

4. Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia
Celkové príjmy k 31.12.2015

Celkové výdavky k 31.12.2015

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

563557,22 EUR
23 203,33 EUR

PRÍJMY CELKOM

586 760,55 EUR

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
VÝDAVKY CELKOM

552 028,11EUR
10 500,40 EUR
562 528,51 EUR

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 je: (prebytok) + 24 232,04 EUR
Z analýzy hospodárenia vyplýva, že obec Veľký Lapáš skončila rozpočtové hospodárenie v roku
2015 nasledovne:
a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške + 11 529,11 EUR.
b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške + 12 702,93 EUR.
c) rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu predstavuje prebytok vo výške

+ 24 232,04 EUR.
d) Prebytok rozpočtu vo výške + 2 423 EUR navrhujeme použiť pre tvorbu rezervného
fondu obce.

4.2. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
Na základe výpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z.n.p., obec dosiahla prebytok vo výške + 24 232,04 EUR.
V zmysle § 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná vytvárať
rezervný fond najmenej vo výške 10% z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu.
Stav rezervného fondu :

zač. stav k 1.1.2015................
0,00 EUR
zostatok k 31.12.2015............... 2 423,00 EUR
Navrhujem tvoriť rezervný fond vo výške 2 423 EUR.
4.3. Tvorbu a použitie sociálneho fondu
Finančné prostriedky sociálneho fondu sú vedené na osobitnom účte obce a mesačne je
odvádzaný povinný prídel 1,05% z hrubých miezd.
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2015 je vykázaný vo výške 6,31 EUR.
Sociálny fond obce Veľký Lapáš bol v roku 2015 bol tvorený a čerpaný v súlade so zákonom č..
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z.n.p.
4.4. Účtovný výkaz Súvaha 1-01
Súvaha obce Veľký Lapáš obsahuje bilanciu aktív a pasív k 31.12.2015. Aktíva i pasíva sú
v hodnote 3 309 336,26 EUR.. Bilancia aktív a pasív súvahy odzrkadľuje stav majetku
a majetkové vzťahy obce a tvorí súčasť záverečného účtu obce, (sú zverejnené na stránke MF:
www.registeruz.sk).

5. Záverečný účet za rok 2015 poskytuje údaj o stave a vývoji dlhu obce Veľký
Lapáš za rok 2015 vo výške 181 500,99 EUR.
Celkový dlh obce predstavuje hlavne sumu záväzkov voči iným subjektom a záväzkov
vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania – obec Veľký Lapáš spláca úver
Prima banke poskytnutého na revitalizáciu COP a Unicredit bank poskytnutý na rekonštrukciu
KD. Celková výška zostatkov zbankových úverov predstavuje sumu 165 948,15 EUR.
Prehľad o stave a vývoji dlhu je rozpísaný v časti 7. Záverečného účtu za rok 2015.

6. Obec Veľký Lapášv roku 2015 poskytla dotácie
V súlade s VZN o dotáciách z rozpočtu obce Veľký Lapáš, obec poskytla dotácie v čiastke
12 130 EUR. Finančné prostriedky boli použité v súlade s určeným účelom a čerpané vo výške
8 521,93 EUR.
Podrobný prehľad o poskytnutej dotácie je uvedený v časti 3. záverečného účtu na rok 2015.

7. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, iným obciam
a VÚC bolo ku koncu roku vykonané.
Finančné prostriedky boli účelovo použité.

8 . ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Veľký Lapáš za rok 2015 je spracovaný v súlade s
príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
obsahuje predpísané náležitosti.
Návrh záverečného účtu obce Veľký Lapáš za rok 2015 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený spôsobom obvyklým.
Riadna účtovná závierka k 31.12.2015 Veľký Lapáš za rok 2015 zatiaľ nie je overená
audítorom.
V súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu Veľký Lapáš uzatvoriť prerokovanie
„Návrhu záverečného účtu obce Veľký Lapáš za rok 2015 s výrokom:
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Ďalej odporúčam OZ:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 vo
výške + 24 232,04 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2015 vo výške + 2 423 EUR na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 odst.1, pís.c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.
Vypracovala: Ing. Magdaléna Dojčanová,
hl. kontrolór obce Dubník
(29.05.2016)

