Obec Richnava

2018
V Richnave 1. jún 2018

Stanovisko
k záverečnému účtu obce za rok 2017

Záverečný účet obce bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený uznesením OZ č. 186/2016 dňa 15.12.2016 ako
vyrovnaný. Schodok rozpočtu kapitálového bol vykrytý prebytkom rozpočtu bežného a finančnými
operáciami (použitím prostriedkov z prebytku minulých období). Súčasťou rozpočtu je transfér
prostriedkov pre zriadenú rozpočtovú organizáciu Materská škola, Richnava 261.
V priebehu roku 2017 boli schválené 4 zmeny rozpočtu:
- na zasadnutí OZ dňa 28.03.2017 uznesenie č. 204/2017
- na zasadnutí OZ dňa 30.06.2017 uznesenie č. 228/2017
- na zasadnutí OZ dňa 28.09.2017 uznesenie č. 243/2017
- na zasadnutí OZ dňa 31.10.2017 uznesenie č. 257/2017
V priebehu roku 2017 bolo OZ informované o rozpočtových opatreniach (§ 14 bod 1) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Jednalo sa o 9 informácii s počtom
379 rozpočtových účelových opatrení z dôvodu účelovo určených a poskytnutých finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce v roku 2017.
V súlade s uznesením OZ č. 28/2015 zo dňa 26.03.2015 vydal starosta obce v roku 2017 celkom 30
rozpočtových opatrení.
Rozpočet schválený po poslednej úprave v celých €:
(vrátane transféru pre Materskú školu)
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Schodok:

839 693,767 248,72 445,10 600,293 360,- 282 760,-

Schválený výsledok rozpočtového hospodárenia bežný rok:
Schodok:
- 210 315,Finančné operácie príjem:
Finančné operácie výdaj:
Prebytok:
Schválený výsledok celkového hospodárenia:

210 315,210 315,0,-

Rozpočet je členený v súlade s vyššie citovaným zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy na bežný, kapitálový a finančné operácie. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý
prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií. Celkový rozpočet obce, schválený
OZ je tak prebytkový.
V priebehu roku 2017 boli na zasadanie OZ predkladané Správy o plnení rozpočtu, ktoré OZ
vzalo na vedomie:
- dňa 28.09.2017, uznesenie č. 242/2017, k 30.6.2017

Záverečný účet podrobne špecifikuje a komentuje čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
v oblasti príjmov a výdavkov v členení na bežné a kapitálové. Celkové rozpočtované bežné príjmy boli
splnené na 86%. Dlhodobo nízke plnenie rozpočtovaných príjmov je v položke poplatku za komunálny
a drobný stavebný odpad. Obec eviduje vysoké pohľadávky ( 104 792,- € ) voči obyvateľom v hmotnej
núdzi. Ich výška každoročne stúpa.
Výdavky bežného rozpočtu zabezpečovali chod obce a ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú obci zo zákona
o obecnom zriadení v platnom znení – predovšetkým v oblasti nakladania s odpadmi, ochrany pred
požiarmi, ochrany prírody a krajiny, verejného osvetlenia, kultúry a sociálnej pomoci.
V roku 2017 obec prijala príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu aktivačnej činnosti formou
menších obecných služieb - § 52 vo výške 13 402,10 €, príspevky na mentorované zapracovanie
a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ a „Cesta z kruhu
nezamestnanosti“ - § 54 vo výške 82 709,07 €. Prijala tiež príspevok vo výške 7 455,08 v rámci
financovania projektu „Terénna sociálna práca“. Príspevky boli poskytnuté prostredníctvom ÚPSV a R
Spišská Nová Ves a MV SR.
V rámci kapitálových výdavkov bolo realizované čerpanie na: „Výstavba trhového miesta určeného na
ambulantný predaj v obci Richnava“ vo výške 6 956,23 €, „Výstavba chodníka CH1/lokalita „Dolná“
v celkovej výške 38 937,73 € ( vrátane príspevku zo ŠR vo výške 7 500,- €), „Revitalizácia centra
obce Richnava „ - parkovisko, chodník a zastávka Pod kostolom vo výške 40 967,15 € a rozšírenie
kamerového systému – doplnenie 5ks kamier v celkovej výške 7 344,83 €.
Súčasťou celkového hospodárenia obce v roku 2017 sú aj finančné operácie, ich výdajovú časť obec
v roku 2017 neplánovala..
Ku dňu účtovnej závierky (31.12.2017) bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov, na základe Príkazu č. 1 zo dňa 6.12.2017. Inventarizácia peňažných
prostriedkov v hotovosti bola vykonaná 4x za účtovné obdobie. Inventarizačné zápisy z vykonania
riadnej inventarizácie boli vypracované v priebehu decembra 2017 po vykonaní inventúry na základe
harmonogramu. Inventarizačné rozdiely vykázané neboli.
Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v bankách vykázané v účtovnej závierke súhlasia so
stavmi na výpisoch jednotlivých účtov ku koncu účtovného obdobia.
Krátkodobé pohľadávky obce v porovnaní s predchádzajúcim obdobím klesli o 2 866,76 €.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšili
o 3 423,26 €. Zostatok bankového úveru sa nezmenil. Jeho stav ku dňu účtovnej závierky
predstavuje 125,51 €.
V roku 2017 bol rezervný fond doplnený o 205 501,39 € z prebytku rozpočtového hospodárenia
za rok 2016 a o 28 235,24 € z finančných operácií a čerpaný vo výške 67 755,78 € Jeho stav ku dňu
účtovnej závierky: 379 212,64 €
Dotácie poskytnuté obcou sú v súlade s prijatým VZN, na základe ktorého sú s príjemcami dotácií
uzatvárané Zmluvy a ich dodržiavanie je obcou kontrolované. Na základe vykonaných kontrol neboli
v roku 2017 do rozpočtu obce vrátené neoprávnene použité finančné prostriedky.
Obec má od 1.9.2008 zriadenú rozpočtovú organizáciu – Materská škola, Richnava 260, ktorej
rozpočet je súčasťou rozpočtu obce.
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu, neposkytla žiadne záruky a nevykonáva
podnikateľskú činnosť.
Záverečný účet obce v súlade s § 9 ods.3 zákona o obecnom zriadení bol pred schválením
zverejnený 15 dní na úradnej tabuli.
Záverečný účet obsahuje:
údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou,
bilanciu aktív a pasív
prehľad o stave a vývoji dlhu
údaje o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti,
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa príjemcov,
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
hodnotenie plnenia programov obce
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Rozpočet obce pre rok 2017 bol zostavený v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. Rozpočet je
zostavený ako programový, obsahuje 12 programov, rozpracovaných do podprogramov a prvkov. Ich
hodnotenie je obsiahnuté v Hodnotiacej správe k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2017.
.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 je prebytok vo výške 124 443,48 €
- upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 5 432,- € - je prebytok vo výške 119 011,48
€, ktorý sa skladá z prebytku hospodárenia bežného rozpočtu vo výške 208 605,06 € a schodku
kapitálového rozpočtu vo výške 84 161,58 €. V súlade s platnou legislatívou (§ 10 ods. 2 a 3 zákona
č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v platnom znení) je schodok kapitálového rozpočtu krytý
prebytkom bežného rozpočtu. V roku 2017 nebola realizovaná splátka úveru, ani iné čerpanie
finančných operácií..
Záverom môžem konštatovať, že záverečný účet obce je zostavený v súlade s § 16 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
Odporúčam poslancom celoročné hospodárenie Obce Richnava za rok 2017 prezentované
v záverečnom účte obce za rok 2017

schváliť bez výhrad.

Ing. Jana Kuklová
hlavný kontrolór
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