Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu Obce Belá - Dulice za rok 2016
V zmysle §18f, ods. 1, písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Belá – Dulice za rok 2016 (ďalej len Návrh
záverečného účtu).
Odborné stanovisko som vypracovala na základe predloženého Návrhu záverečného účtu, ďalej na
základe Účtovnej závierky obce Belá – Dulice za rok 2016 na základe Finančného výkazu o plnení
rozpočtu a na základe Inventarizácie majetku obce Belá - Dulice k 31. 12. 2016.
1. Zákonnosť predloženého Návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu obsahuje údaje :
- Údaje o plnení rozpočtu v členení bežné príjmy a bežné výdaje, kapitálové príjmy
a kapitálové výdaje, finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- bilancia aktív a pasív
- prehľad o stave a vývoji dlhu
- prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií
- informácia o poskytnutých zárukách
- informácia o podnikateľskej činnosti
- finančné usporiadanie vzťahov
- vyčíslenie výsledku hospodárenia obce
Návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na
webovej stránke obce a na úradnej tabuli od 19. 05. 2017.
Ku dňu zverejnenia Návrhu záverečného účtu nebola účtovná závierka overená auditorom,
nakoľko v zmysle §19, ods. 3 zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. tak má možnosť vykonať
do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
2. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Belej –Duliciach dňa 07. 12. 2015 Uznesením č. 233/2015, ako rozpočet
prebytkový. V tom bežný rozpočet bol prebytkový, a kapitálový rozpočet bol schodkový, pričom
schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.
Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2016 upravený 4 krát, a to 3 krát na základe rozhodnutia
Obecného zastupiteľstva (uznesenie č. 105/2016, 106/2016, 108/2016), a 1 krát na základe
rozhodnutia starostu obce, v súlade s Uznesením č. 91/2015.
v celých eurách
Rozpočet schválený
Príjmy bežné
643785,00
Príjmy kapitálové
Príjmy bežné RO-ZŠ
4500,00
Výdaje bežné
367310,00
Výdaje bežné RO-ZŠ
220600,00
Výdaje kapitálové
59355,25
Rozdiel príjmov a
1019,75
výdajov
Finančné operácie

Rozpočet upravený
697206,79
5409,60
11222,00
357039,75
251446,00
54592,05

Rozpočet skutočný
685498,69
5409,60
11221,81
401360,30
246623,86
23797,65
30348,29

Príjmy rozpočtu Obce Belá - Dulice za rok 2016 (porovnanie schváleného rozpočtu so
skutočnosťou)
1/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, pri porovnaní schváleného rozpočtu so
skutočným čerpaním, bol naplnený na 106,48 %.
2/ Príjmy z miestnych daní a poplatkov boli naplnené na 95,05 %. Chýbajúcich 5% zodpovedá
nedoplatkom za rok 2016 k 31. 12. 2016.

Patrí sem daň z nehnuteľností, daň za psa, nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie, za
užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za odpad.
3/ Nedaňové príjmy boli naplnené na 94,72 %.
Predpokladané príjmy neboli naplnené v oblasti 223 001 príjmy za predaj výrobkov a služieb,
kde spadá napr. predaj smetných nádob, služby rozhlasu, služby za použitie domu smútku.
Predpokladané príjmy neboli ďalej naplnené v oblasti 292 012 Príjmy z dobropisov, v oblasti
223 002 Poplatky za školské zariadenia.
Naopak vyššie nedaňové príjmy boli dosiahnuté v oblasti 212 003 Prenájom budov, priestorov
a objektov, v oblasti 221 004 Správne poplatky, v oblasti 223 003 Stravné. V ostatných
položkách nedaňových príjmov sú rozdiely medzi rozpočtom a skutočnosťou zanedbateľné.
Celkové bežné príjmy obce boli vyššie oproti rozpočtovaným o 41 713,69 eur, na čom má
podstatný podiel Výnos dane poukázaný územnej samospráve (19 655,20 eur), a tuzemské
granty a transfery zo štátneho rozpočtu.
4/ V roku 2016 obec prijala kapitálové príjmy vo výške 5409,60 eur. Ide o príjmy za predaj
pozemkov.
5/ Vlastné príjmy základnej školy boli naplnené na 249,37%. Ide o príjmy za prenájom priestorov
vo výške 4016 eur, príjmy od rodičov vo výške 1462 eur, príjmy za dobropisy a vratky vo výške
5642,22 eur, a príjmy z grantov 100 eur.
Výdaje rozpočtu obce Belá - Dulice za rok 2016 (porovnanie schváleného rozpočtu so
skutočnosťou)
Obec Belá – Dulice uplatňuje ustanovenia §4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy o neuplatňovaní programov pri obciach s počtom obyvateľov do
2000. Rozhodlo tak Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 164/2013 zo dňa 09. 12. 2013. V rozpočte
sa však ponechalo členenie na 10 oblastí, aby sa zachovala prehľadnosť a informovanosť o toku
finančných prostriedkoch.
1/ Prekročenie bežných výdajov bolo v nasledovných oblastiach:
1. Výdavky verejnej správy, a to v položke 610 mzdy a 620 odvody. Toto zvýšenie bolo
v dôsledku zvýšených nákladov na mzdy uchádzačov o zamestnanie, ktoré však bolo
pokryté v príjmovej časti, ako transfer zo štátneho rozpočtu v rámci projektov
zamestnanosti.
2. Bezpečnosť a Požiarna ochrana, a to v položke 630 Tovary a služby, kde sa vykonávali
práce na opravách a modernizácii požiarnej zbrojnice.
3. Odpadové hospodárstvo, kde vývoz odpadu prevyšuje príjmy o 804 eur. Pri porovnaní
s rokom 2015, výdaje prevyšovali príjmy až o 5191 eur. Ostatné výdaje, prevyšujúce
rozpočet sú tvorené nákupom smetných nádob a kontajnerov na plasty. Výdaje za smetné
nádoby sa postupne vrátia do rozpočtu v podobe príjmov pri predaji občanom.
4. Služby obci – k navýšeniu rozpočtu došlo v dôsledku opráv a osadenia nových
autobusových zastávok.
5. Šport – navyšovanie dotácie Telovýchovnej jednote v priebehu roka.
V ostatných oblastiach došlo k šetreniu finančných prostriedkov.
Celkové bežné výdaje boli vyššie oproti rozpočtovaným výdajom o 34 050,30 eur.
2/ Kapitálové výdaje vo výške 23 797,65 eur pozostávajú z čiastok:
3762,19 - modernizácia Požiarnej ochrany
5171,66 - rekonštrukcia strechy a pergoly MŠ
1936,80 - umývačka riadu do ŠJ
12927,00 - projektová dokumentácia k doplnku územného plánu

3/ Výdaje základnej školy tvoria čiastku 246 623,86 eur, čo je prekročenie oproti rozpočtu
o 11,80%, prekročenie však bolo pokryté zvýšenými príjmami.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Belá – Dulice k 31. 12. 2016 nemá záväzky voči bankám alebo iným subjektom
poskytujúcim finančný úver.
Obec Belá – Dulice k 31. 12. 2016 eviduje dlhodobé záväzky vo výške 834,74 €, čo je
vytvorený sociálny fond.
Obec Belá – Dulice k 31.12. 2016 vytvorila rezervu vo výške 480 €, čo je vytvorená rezerva na
vypracovanie auditu za rok 2016.
Obec Belá – Dulice k 31. 12. 2016 eviduje krátkodobé záväzky vo výške 29 028,88 €.
Sú tvorené z:
5 916,49 € neuhradené dodávateľské faktúry
3 463,82 € rozdiel výnosov a nákladov školskej jedálne
11 033,34 € „depozit“ mzdy zamestnancom obce za 12/2016

4. Bilancia Aktív a Pasív
Bilancia Aktív a Pasív v Návrhu záverečného účtu vychádza zo Súvahy k 31. 12. 2016.
Stav majetku v Aktívach som kontrolovala so stavom majetku podľa inventarizácie majetku
k 31. 12. 2016. Majetok obce Belá - Dulice je vo výške 565 792,67 € a pozostáva z nasledovných
položiek:
Dlhodobým nehmotným majetkom
15 705,28 €
Dlhodobým hmotným majetkom
195 130,01 €
- tvoria ho: Stavby
70 897,09 €
73 402,35 €
Samostatné hnuteľné veci
Pozemky
32 506,25 €
Umelecké diela
1 090,09 €
Drobný hmotný majetok
182,57 €
Obstaranie DHM
17 051,66 €
(proj. dok.+ dopr. ihr. )
Dlhodobým finančným majetkom
213 270,93 €
- tvoria ho cenné papiere Turčianskej vodárenskej projekty
Zásobami
729,32 €
- tvoria ich potraviny v ŠJ
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
8 407,95 €
Krátkodobými pohľadávkami
36 820,20 €
Tvoria ich
- Nedaňové pohľadávky
10 889,45 €
- Daňové pohľadávky
1 439,43 €
- Iné pohľadávky
2 702,32 €
- Poskytnuté preddavky
21 789,00 €
95 728,98 €
Finančnými účtami
- tvoria ich účty v bankách
94 845,18 €
- ceniny
476,00 €
- peňažné prostriedky v hotovosti
352,80 €
Porovnanie vlastného imania obce Belá – Dulice: (zaokrúhlené na celé eurá)
Stav k
Stav k
Stav k
Stav k
Stav k
.
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Vlastné 619 357 €
556 688 €
524 578 €
511 221 €
413 077 €
Imanie
Stav k
.
Vlastné
imanie

Stav k
31.12.2016
565 793 €

Stav k
31.12.2017

Stav k
31.12.2018

Stav k
31.12.2019

Stav k
31.12.2020

Stav k
31.12.2015
506 166 €

31.12.2021

Vlastné imanie obce je finančný ukazovateľ, ktorý vypovedá o kapitáli obce, o výške vlastných
zdrojov a majetku. Je to údaj, ktorý sa neustále mení, nakoľko ho ovplyvňuje najmä výška odpisov
dlhodobého majetku, nadobudnutie majetku, pohľadávok obce.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
Počiatočný stav rezervného fondu k 01. 01. 2016 vo výške 19 101,17 eur súhlasí so stavom
uvedeným k 31. 12. 2015.
Prírastky rezervného fondu počas roku boli vo výške 19 142 eur, čo bol prebytok hospodárenia
z roku 2015.
Výdavky rezervného fondu v roku 2016 neboli.
Stav rezervného fondu k 31. 12. 2016 je vo výške 38 243,17 eur, je vyčíslený správne, a súhlasí
so stavom na bankovom účte.
Záverečné stanovisko:
Obec Belá – Dulice vykonala v priebehu roka 2016 zmeny rozpočtu v súlade so zákonom
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p..
V rozpočte, pri plnení a čerpaní rozpočtu bola uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa
Metodického usmernenia MF SR č. MF/01075/2004-42 z 08. decembra 2004.
Obec Belá – Dulice vypracovala účtovnú závierku za rok 2016 v súlade so zákonom 431/2002
Z. z. o účtovníctve v z.n.p.. Účtovná uzávierka obsahuje všetky náležitosti, súvahu, výkaz ziskov
a strát a účtovné poznámky.
Návrh záverečného účtu bol vypracovaný v zmysle zákona 583/2004, obsahuje všetky náležitosti
stanovené v §16 ods. 5 tohto zákona.
Obec Belá – Dulice zverejnila návrh záverečného účtu na úradnej tabuli najmenej na 15 dní
pred prerokovaním Obecným zastupiteľstvom, v súlade s §9, ods. 2 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a v súlade s §16, ods. 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.

Vyčíslený výsledok hospodárenia obce Belá – Dulice za rok 2016
je prebytok vo výške = = 30 348,29 = = €,
vyčíslený v zmysle §2 písm. b) a §10, ods. 3, písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p..
Navrhujem Obecnému zastupiteľstvu Obce Belá – Dulice schváliť
celoročné hospodárenie bez výhrad.
Navrhujem obecnému zastupiteľstvu schváliť použitie prebytku hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 30 348,29 €.

Vypracovala: Ľubica Sumková – hlavný kontrolór obce Belá – Dulice
V Belej – Duliciach dňa 24. 05. 2017

