Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu za rok 2015
V zmysle § 18 f, odsek 1, písmena c, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a v znení neskorších predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu
záverečného účtu obce Studienka.
Záverečný účet obce Studienka za rok 2015 bol spracovaný podľa
ustanovení § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
rozbor plnenia príjmov, rozbor čerpania výdavkov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o
stave a vývoji dlhu, informácie o použití prebytku a finančnom usporiadaní voči
ostatným subjektom.
Finančné hospodárenie sa riadilo rozpočtom zostaveným v súlade s § 10
citovaného zákona, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.
37/2014 v sume príjmov 734 800 € ako mierne prebytkový s prebytkom 10 000 €.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2015 upravený jedenkrát.
Zmena bola 11.12.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 36/2015 v sume
príjmov 827 510 € s prebytkom 54 255 €.
Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k
zriadenej rozpočtovej organizácii Základná škola s materskou školou Studienka a k
iným subjektom na svojom území, k štátnemu rozpočtu a rozpočtu VÚC.

Rozbor príjmov
V roku 2015 dosiahla obec skutočné príjmy vo výške 864 650 €, z toho príjmy
bežného rozpočtu vo výške 824 872 €, príjmy kapitálového rozpočtu 15 922 € a
finančné príjmové operácie vo výške 20 854 €. Plnenie daňových príjmov voči
rozpočtu bolo na úrovni 102,2 %. Základná škola s materskou školou Studienka mala
vlastné príjmy 12 099 € a zo štátneho rozpočtu išlo na školstvo 273 714 €. V iných
nedaňových príjmoch sme okrem bežných transferov získali dotáciu 1 000 € na
projektovú dokumentáciu ČOV a dotáciu na lavice vo výške 820 €. Granty a
transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Všetky kategórie príjmov sú náležite popísané a rozobraté v návrhu
záverečného účtu. Rozbor príjmov spĺňa všetky náležitosti zákona.

Rozbor výdavkov
V kapitole 3 – rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 sú uvedené celkové
výdavky v sume 814 496 €, z toho výdavky na Základnu školu s materskou školou
dosiahli hodnotu 417 264 €, čo predstavuje 51,2 % z celkovej sumy výdavkov.
V podkapitole 4 - výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je
uvedené, že čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je
prílohou záverečného účtu. Avšak príloha mi nebola doručená. Takže sa neviem
k jej správnosti vyjadriť.
Bežné výdavky obce dosiahli hodnotu 397 231 €, čo predstavuje 48,7 % z
celkovej sumy výdavkov a v porovnaní s rozpočtom boli čerpané na 105,5 %.
Celkové kapitálové výdavky boli rozpočtované na úrovni 24 000 € a boli čerpané v
sume 25 263 €, čo predstavuje len 3,1 % z celkovej sumy výdavkov. Jednalo sa
o viacero drobných investičných akcií. Najväčšou akciou bola realizácia stavebných
úprav na ČOV vo výške 23 028 €.
Výdavky na finančné operácie sa čerpali vo výške 34 938 €. Všetko sa použilo
podľa rozpočtu na splácanie dlhodobého úveru.
Rozbor výdavkov spĺňa všetky náležitosti zákona a detaily výdavkov
jednotlivých kapitol sú dostatočne rozpísané v návrhu záverečného účtu respektíve
v jeho prílohach.

Výsledok hospodárenia a použitie rezervného fondu
Rezervný fond vo výške 20 854 € z konca roku 2014 bol v priebehu roka 2015
plne použitý na splácanie istiny úveru.
Za rok 2015 dosiahla obec prebytok rozpočtu vo výške 59 056 €. Navrhujem
prebytok použiť na tvorbu rezervného fondu, ktorý bude použitý v priebehu roka
2016 buď na obstaranie dlhodobého majetku alebo zníženie istiny úveru. Podľa
toho ako rozhodne zastupiteľstvo.

Bilancia aktív a pasív a prehľad o stave dlhu
Ku kapitole 6 - bilancia aktív a pasív nemám žiadne výhrady. Všetky hodnoty
aktív a pasív sú uvedené a podrobne dokumentujú vývoj stavu na ročnej báze.
Celkový majetok obce narástol za rok 2015 o sumu 341 544 €.
V kapitole 7 je uvedený prehľad o stave a vývoji dlhu. Z dôležitých hodnôt
vyberám hodnotu zostatku úveru voči banke, ktorý poklesol ku dňu 31.12.2015 na
77 418 €, čím sa znížil o 34 939 €, čo predstavuje zníženie o 31,1 % na ročnej báze.
Tempo splácania istiny sa výrazne zvýšilo z minuločných 6,8 %.

Záver
Návrh záverečného účtu obce Studienka za rok 2015 je spracovaný v súlade s
ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Riadna účtovná uzávierka za rok 2015 a hospodárenie obce za rok 2015
budú v súlade s § 9 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené
audítorom.
Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 bol riadne zverejnený a
sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej
15 dní pred jeho schválením.
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy uzatvoriť prerokovanie Návrhu
záverečného účtu obce Studienka za rok 2015 výrokom:

CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE za rok 2015 SA SCHVAĽUJE BEZ VÝHRAD.

V Studienke 15. júna 2016

Ing. Miroslav Uller
hlavný kontrolór obce

