OBEC LOZORNO
Ing. Anna Ševerová
hlavná kontrolórka obce

Obecný úradLozorno, Hlavná Č. 1, 90055 Lozorno
severova @Iozorno.sk, www. Iozorno.sk

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE
LOZORNO ZA ROK 2016
V zmysle * 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Lozorno za rok
2016.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Lozorno za rok 2016 (ďalej len
“stanovisko“) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Lozorno
za rok 2016 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou Lozorno k
31.12.2016.

A.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
OBCE LOZORNO
Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2016 je predložený na rokovanie obecného
zastupitel‘stva (OZ) v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka.
1.

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2016 (d‘alej len „návrh záverečného účtu“ ) je
spracovaný v súlade s *16 zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len
»zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s * 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s * 16, odsek 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a je predkladaný na prerokovanie do obecného zastupiteYstva v
zákonom stanovenej lehote, t. j. najneskór do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka
v súlade s ust. * 16 ods. 12 cit. zákona.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si splnila povinnost! podľa * 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a dala si overiť úČtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (* 9 ods. 4).
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa ~ 16 ods. 5 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
•
Údaje o plnení rozpočtu v členení podťa * 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
•
Bilanciu aktív a pasív
•
PrehYad o stave a vývoji dlhu
•
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pósobnosti obce
•
Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa 57 ods. 4 a * S ods. 5v členení podľa
jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené mým spásobom
•
Hodnotenie plnenia programov obce.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného účtu neobsahuje,
pretože podľa vyjadrenia uvedeného v návrhu záverečného účtu obec v roku 2016 nevykonávala
podnikatel‘skú činnost. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v
súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa * 16 ods. 1 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o
rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s * 16 ods. 2
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzt‘ahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a
fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho
rozpočtu; d‘alej usporiadala finančné vztahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
mých obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
-

1.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec má
povinnost zostavit svoj rozpočet a pred schválením ho zverejnit zákonným spósobom. Viacročný
programový 76/2015 dňa 25. novembra 2015.
Obec zostavila rozpočet na rok 2016v súlade s * 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok
kapitálového rozpočtu mal byť vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.
Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2016 zmenený 2 zmenami rozpočtu.
prvá zmena schválená dňa 29.06.2016 uznesením Č. 56/2016
druhá zmena schválená dňa 26.10.2016 uznesením Č. 84/2016
-

-

1.1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2016
Hospodárenie obce v roku 2016 dokumentuje nasledovná tabulka:

Schválený
rozpočet
7~jI~yJ~i*~ii
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančně prĺjmy
Prĺjmy ROs právnou subjektivitou
i?~JMMkbm
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky ROs právnou subjektivitou

~ps~3i~bteW ~ ~

‚

1l2flSÓ
1.818.950

~‚

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2 1~7~40j96~

5.000
O
1 8QZ~93t

1.964.438,96
75.604
137.060
O
2 14s~6Z6~r8:6

846.950
262.000
60.400
633.580

1.039.269,86
395.479
60.400
650.528

r

Podľa * 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec sleduje v
priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva
zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieYom
zabezpečit vyrovnanost bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
1.2.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Vlastné príjmy
bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy,
kapitálového rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja majetku.
-

-

Cudzie prĺjmy
bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnost preneseného výkonu štátnej správy
kapitálové príjmy boll tvorené dotáciami, ktoré mesto získalo cez projekty
-

-

Obec v roku 2016 plnila rozpočet príjmav nasledovne:
v €:
~Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Bežné príjmy
1818 950,00
1 964 438,96
Kapitálové príjmy
O
75 604,00
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi:
v €:

Skutočnost
1 987 946
233 496,22

2012
1 555 874
76 038

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

2013
1 582 997
11 564

2014
1 636 534,04
6 112,92

2015
1 804 925,70
15 033,00

ide o výrazný posun v plnení príjmov bežné prĺjmy v roku 2016 boll vyššie oproti roku 2015
o 183 020,30 € a oproti roku 20140 351 411,96€, kapitálové príjmy o 218 463,22€ oproti roku
2015.
—

1.2.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Bežné príjmy zahřňajú vlastně prĺjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery);
ich plnenie bob v roku 2016 nasledovné:
v€
Kategória
ekonomickej
klasifikácie
a
110
120
130
210
220
240
290
230
320
310

Názov kategórie
ekonomickej
klasifikácie
b
Daňové príjmy
Dane z majetku
Dane za tovary a
služby
Príjmy z podnik. a
vlast. majetku
Admin. a mé
poplatky
Úrok z tuzem.
uverov
Ině nedaňové
prijmy
Kapitálové príjmy
Kapitál. tuzem.
granty
Tuz. tranfery,
granty

Spolu

‚

‚.

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
2016

Skutočnosť
2015

1
682 000,00
538 800,00

2
746 876,00
538 850,00

3
793 185,52
503 163,54

4
695 894,67
508 753,78

117 000,00

122 050,00

119 258,54

116 962,28

35 000,00

44 276,00

47 104,72

43 228,44

56 500,00

60 239,00

73 343, 15

52 557,04

150,00

150,00

161,77

73,68

1 000,00

1 000,00

630,80

2 566,78

3 200,00

3 479,76

2 033,00

72 404,00

230 016,46

13 000,00

450 997,96

451 097,96

384 889,03

388 500,00

1 818 950,00 2 040 042,96 2 221 442,22 1 819 958,70

1.2.1.1. Daňové prĺjmy
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej
samospráve zo štátu, tzv. podiebová daň zo štátneho rozpočtu.
Ministerstvo financií SR (MF) zverejnibo výšku podielových daní na rok 2016 (vrátane zúčtovania
za rok 2015) pre obec vo výške 746 876€. V skutočnosti boll obci poukázané podielové dane vo
výške 793 185,52 €‚ čo je oproti prognóze viac 046309,52 €. Táto skutočnost ovplyvnila pbnenie
daňových príjmov rozpočtu.
Vývoj dane z nehnuteľnosti:
Obci sa ani v roku 2016 opätovne ako po minulé roky nepodarilo naplniť plánovaný výnos dane

z nehnuteľnosti. V hodnotenom rokuje plnenie príjmov z dane z nehnuteľnosti nižšie
o 35 686,46 € ( v roku 2015 to boto o 11 246,20 € v roku 2014 to bob až o 53 741,40 €) oproti
schválenému rozpočtu.
Zrozpočtovaných 538.850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 503.163,54 EUR, čo
je 93,38% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boji v sume 29.048,33 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 473.835,49 EUR a dane z bytov boji v sume 279,72 EUR. Za rozpočtový rok boto
zinkasovaných 496.015,07 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 7.148,47 EUR. K 31.12.2016
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnostív sume 16.585,68 EUR.
Daň za psa, ubytovanie, verejné priestory, komunálny odpad
Z rozpočtovaným 122.050,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 119.258,54 Eur čo je
97,71 % plnenie.
Daň za psa 1859,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 1.409,- EUR
Daň za ubytovanie 14.851,- EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 101.139,54 EUR
Zo strany obce je potrebné do budúcnosti zreálniť rozpočtovanie príjmov z dane z nehnuteľnosti
a zároveň prijat opatrenia, ktoré boli navrhnuté v správe z kontroly ohľadom pohľadávok obce.
Vývoj plnenia výnosu z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
hodnotím negatívne vzhľadom k tornu, že obec z dosahovaných výnosov z poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad nepokrýva náklady na likvidáciu komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu. Pri znižovaní výnosu tohto poplatku sa rozdiel nákladov
a výnosov z tejto činnosti (likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu) stále
zväčšuje, čo zvyšuje nároky na výdavkovú čast rozpočtu obce. Znova odporúčam vykonať analýzu
skutočných nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu s
cieYom následného zníženia týchto nákladov a zvýšenia efektivity a účinnosti vykonávania tejto
činnosti. Rovnako odporúčam venovat‘ zvýšenú pozornosť aj dosahovaniu vyšších výnosov z tohto
poplatku, zvýšiť efektivitu a účinnosť vymáhania daňových nedoplatkov a uplatňovať sankcie v
daňovom konaní.
1.2.1.2. Nedaňové príjmy
Zahřňajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a mých
poplatkov; ich plnenie bob v roku 2016 nasledovné:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 44.276,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 47.104,72 EUR, čo je
106,39 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.
Administratívne poplatky správne poplatky:
Z rozpočtovaných 61.389,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 74.135,72 EUR, čo je
120,76% plnenie.
-

Administratívne a mé poplatky a platby sú príjmy obce zo správnych poplatkov, napr. za
overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na Zmenu užívania, za
zmenu licencie, za prevádzku výherných hracích prístrojov. Rovnako sú to aj správne poplatky v
zmysle stavebného zákona, správne poplatky matriky a mé správne poplatky.

1.2.1.3. Granty a transfery
ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na financovanie
preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce, sociáinych ved a rodiny
SR, z Bratislavského samosprávneho kraja, účelové dary od fyzických a právnických osáb a mé
dotácie. Najväčší objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základných
škál (ide o prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v školstve).
V roku 2016 boii obci poskytnuté transfery vo výške 451 097,96f, v roku 2015 -384 889,03€, v
roku 2014—374 443,96€. Najväčší objem z poskytnutých transferov predstavujú normatívne a
nenormatívne finančné prostriedky určené najmä na financovanie preneseného výkonu štátnej
správy.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad. odb. školstva
Obvodný úrad Malacky
Obvodný úrad Malacky
Krajský stavebný úrad
ÚPSVaR Malacky
Okresný úrad, odb.školstva
ÚPSVaR Malacky
Okresný úrad, odb.školstva
Okresný úrad, odb.školstva
Okresný úrad, odb.školstva
Obvodný úrad Malacky
Kraj.úrad život.prostredia
Kraj.úrad pre cestnú dopravu
Okresný úrad Malacky
Minist.vnútra
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva
Obvodný úrad Malacky
ŠR
ŠR

Suma v EUR
39 8670
3 001
976,80
2 752,80
394
5 518
249
4 347
5 588
509
611,52
276,86
127,87
917,21
1 287,10
4 200
3 500
2 000
21,80
2 000
14 000

Účel
Základná škola bežné výdavky
Matrika
REGOB
Stavebný úrad
Stravné pre deti v HN
Vzdelávacie poukazy
Školské pomůcky
Dopravné
Predškolský vek
Sociálne znevýhodnené deti
Prídavky na deti
Životné prostredie
Pozemné komunikácie
Volby
Na učebnice
Na lyžiarsky kurz
Na školu v prírode
Na rekonštrukciu telocvične
Na register adries
Na požiarnu ochranu
Na ZŠ- havar. stav kúrenia
—

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Sponzorské bob poskytnuté vo výške 150 Eur.

1.2.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
Schválený rozpočet kapitálových príjmov vo výške 0€ sa v priebehu roka upravoval ato až na
úroveň 75 604€, v skutočnosti ku koncu roka boli obci poskytnuté kapitálové príjmy vo výške
233 496,22€.

Z kapitálových príjmovje príjem vo výške:
157.712,46 Eur predstavuje NFP na rekonštrukciu Čov
26.404,- Eur je grant navo
45•90°r Eur je transfer na rekonštrukciu telocvične Zš
500,- Eur z predaja dlhodobého hmotného majetku
2.979,76 EUR príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
1.2.3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
52 889,48

Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
33 002,47

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
25 384,73 EUR
Materská škola
7617,74 EUR
1.3.

ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Obec v roku 2016 čerpala výdavky nasledovne:
v€.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet
846 950,00
262 000,00

Upravený rozpočet
1 039 269,86
395 479,00

ISkutočnosť
Ii 037 235,69
~ 034,96

Porovnávajúc s predchádzajúcimi rokmi:
v€:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

2012
967 072
170 874

2013
1 057 099
228 207

2014
989 967,4
75 491,03

2015
940 735,1
203 622,86

je zrejmé, že došlo k vyššiemu čerpaniu bežných výdavkov oproti predchádzajúcim rokom.
1.3.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
1.3.1.1.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

Bežné výdavky boli v roku 2016 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne:

Kategória
ekonomickej
klasifikácie

Názov kategórie
ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
2016

Skutočnost
2015

a

b

1

2

3

4

610
620
630
640
650
710
Spolu

Mzdy, platy
Poisté a prisp. do
poistovni
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie úrokov
Kapitálové výdavky
x
1

279 550,00

294 232,12

300 818,01

251 036,12

101 400,00

109 656,10

112 172,64

95 055,87

421 860,00
38 140,00
6 000,00
262 000,00
108 950,00 1

578 040,64
53 341,00
4000,00
395 479,00
434 748,86 1

566 667,99
53 508,16
4068,89
475 034,96
512 270,65 1

489 261,03
102 694,32
2 687,77
203 622,86
144 357,97

možno konštatovat, že došlo
a) k zvýšeniu čerpania osobných výdavkov, t. J. výdavkov na platy a poistné do poistných fondov
oproti roku 2015;
b) k zvýšeniu rozpočtu výdavkov na tovary a služby oproti roku 2015
c) k znĺženiu poskytnutých transferov oproti roku 2015
~ zvýšeniu kapitálových výdavkov oproti roku 2015
Prehl‘ad čerpania výdavkov v roku 2016 podľa jednotlivých programov:

Program

Názov programu

Čerpanie v €

1

505 993,00

2

Plánovanie, manažment, podporné činnosti a
kontrola
Služby občanov

3

)chrana a bezpečnost

98 022,00

1

Odpadové hospodárstvo

317 239,00

5
6

Prostredie pre život
Kultúra a šport

230 066,00
140 208,00

7

v‘zdelávanie

902 334,00

8

Sociálne služby

16 162,00

35 758,00

1.3.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Zrozpočtovaných kapitálových výdavkov 395.479 EUR bob
v sume 475.034,96 EUR.

skutočne čerpané

k 31.12.2016

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prĺlohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrĺ:
a) Program riadenia obce
*Nákup pozemkov z rozpočtovaných 8.642,OOEUR bob skutočne vyčerpaných k 31.12.2016
v sume 8.642,- EUR- nákup pozemkov od ŽSR, drobný odpredaj
*Nákup stanu na kultúrne podujatia z rozpočtovaných 2.623,-EUR bob skutočne vyčerpaných
k 31.12.2016v sume 2.622,18 EUR
-

-

*prípravná a projektová dokumentácia
z rozpočtovaných 10.250,-EUR bob
vyčerpaných k 31.12.2016v sume 12.077,40 EUR
b) Program služby občanom
* Výstavba chodníka k urnovému háju
z rozpočtovaných 2.349,-EUR bob
-

-

skutočne

skutočne

vyčerpaných k 31.12.2016v sume 1.724,60 EUR
c) Program ochrana a bezpečnosť
* Nákup vozidla pre OP z rozpočtovaných 11.990,-EUR bob
skutočne vyčerpaných k 31.12.2016
-

v sume 11.990,- EUR
d)Program odpadové hospodárstvo
* Rekonštrukcia Čov
z rozpočtovaných 93.700,- EUR bob skutočne vyčerpaných k 31.12.2016
—

v sume 174.750,66 EUR
e)Program prostredie pre život
* Rekonštrukcia verejného osvetlenie
z rozpočtovaných 132.020,- Eur bob skutočne vyčerpané
-

k 31.12.2016v sume 132.019,99 EUR
*Reabizácia nového vo z rozpočtovaných 4.367,- Eur bob skutočne vyčerpané k 31.12.2016
v sume 4.366,51 EUR
f) Program vzdelávania
*Rekonštrukcia triedy a jedálne v MŠ z rozpočtovaných 67.538,- Eur bob skutočne vyčerpané
k 31.12.2016v sume 64.843,36 EUR
* Rekonštrukcia telocvične v Zš- z rozpočtovaných 62.000,- Eur bob
skutočne vyčerpané
-

-

k 31.12.2016v sume 61.998,26 EUR
Porovnanie zdrojov v peňažných fondoch obce za uplynulé roky:
v€
ROK
Začiatočný stav
k 1.1.
Prírastky
z prebytku
hospod.za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky -použitie
rezervného fondu
Konečný zostatok
k 31.12.
—

2012
105.676,76

2013
115.542,67

2014
0,-

2015
0,-

2016
0,-

9.865,91

7.082,33

37.251,12

33.449,13

81 489,18

122.625,-

37.251,12

33.449,13

0,

0,-

81 489,18,-

115.542,67

0,-

1.3.3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
650.528

Skutočnosť k 31.12.2016
703.132,82

% čerpania
108,08%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 650.528,- EUR bob skutočne čerpané k 31.12.2016v sume
703.132,82 EUR, čo predstavuje 108,08% čerpanie.

I

Bežné výdavky rozpočtových organizácif s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
543.474,69 EUR
Materská škola
159.658,13 EUR
14.

FINANČNÉ OPERJjCIE

Súčasťou rozpočtu sú aj finančně operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondova
realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančně operácie sa považujú aj
poskytnuté póžičky a návratné finančně výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté
zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančně operácie nie sú súčasťou príjmov a
výdavkov rozpočtu obce.

Finančně operácie
a
Príjmové finančně operácje
V tom:
Zostatok prostriedkov finančných
aktív
Prijaté úvery, pážičky a návratné
finančně výpomoci
Splátky poskytnutých úverov,
póžičjek a návratných finančných
výpomoci‘
Príjmy z predaja majetkových účastí
Ostatně príjmy
Výdavkové finančně operácje
Vtom:
Poskytnuté úvery, póžičky a návratné
finančně výpomoci
Splátky prijatých úverov, póžičiek
a návratných finančných výpomocí
Výdavky na obstaranie majetkových
ucast,
Ostatně
výdavky
Príimové finančně operácje v roku 2016:
Z rozpočtovaných finančných príjmov 137.060,- EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
150.083,66 EUR.
Obec čerpala úver vo výške 132.019,99 Eur na VO.
Vrátenje časti póžičky od Lozorno spol. s r.o. v sume 5 039,94 EUR.
Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov 13.023,73 Eur.
Výdavkové finančně operácie v roku 2016:

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 60.400,- EUR bob skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 60.378,97 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie Finančné operácie predstavujú
splácanie bankových úverov.
.

15.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako
výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia móže byť prebytok alebo
schodok jej rozpočtu; podľa * 2 písm. b) a c) a ~ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a
výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdieb medzi príjmami a výdavkami
rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný
rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); súčasfou príjmov a
výdavkov rozpočtu nie sú finančně operácie.
Hospodárenie obce v roku 2016 dokumentuje nasiedovná tabuľka:

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
ežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
k‘apitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Jýdavky z finančných operácií
?ozdielfinančných operácií
PRÍJMY SPOLU
JÝDAVKY SPOLU
Ifospodárenie obce
Vylúčenie zprebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
2.020.948,47
1.987.946,00
33.002,47
1.740.368,51
1.037.235,69
703.132,82
280.579,96
233.496,22
233.496,22
O
475.034,96
475.034,96
O
-241.538,74
39.041,22
40.435,79
1 39457
150.083,66
50.378,97
89.704,69
2.404.528,35
2.275.782,44
128.745,91
40.435,79
88.310,12

Obec v roku 2015 hospodáru;a s
~-ebytkon, VD Výšj~ 39 ~~1,22 € (v roku 2015 78 77~
roku 2014_38 083,01 €‚ v roku r
13 -2oj 499100c)• takto vYkázaný Prebytok rozp0
Zisteriý v SÚIade s 52 písm. b) a
~ 10 Od$3 Písm. a) a 6) Zákona o rozpočto~ h pr~
územnej sarnospráw
—

—

Podra *16 ods. 6 a ‘zákona o roe~

ým Predpisom fle~čerpané Účelovo určené Prostrj
0äových pravidlách územnej samosPrá~ ak možno
rozpoaovom roku VsÚIade s osobí
~~OVom roku Zo Štátneho rozpoau Z ťOZp~~ Eur
V Predchádzajúcom raz
dpisu tieto ne~čerpan Prostriedky sa na Účely ty
únje alebo na základe osobitného pr
rreb~k‘u rozpo~~ Z toh~0 Preb~k~ VylučujÚ
Peňažných fondov pri Usporiadaní s—.cstriedkyvo Výške
2016 ide Onevyčerp~~~ finančně ~
-

-

Rozdjel medzj prebytkom rozpočtu t_Y~~, I 394,57v a kladným zOstatkom flnančnýCh
J~ifancjo~
prijnioy a vo
výdaykov
Po VyIúč~~1~
Účeloy0 určených finančných prostrie ~-a cných
Prostriedkov
Výško 88310,12
C nevyče~p
Operá cu (89 704,69 ~) Je zostatok fina
navrhuje, aby celá táto suma bola Pridelená do
V Záverečnom Účte Sa Zo strany obce S
reze~,ného fondu s čím súhlasjm
~

1.6. ?VORBA A POUŽWE PROSTjflEOt(OV PEŇAŽNÝCH FOigo0~ (REZERVNĚ,.,0
A SOCIÁLNE,.,O FONDU

FO
Rezervný fond
Obec ~ytvára rezervný fond v zmysle
~ anovenua * 15 Zákona č.583/2004 ~ z. v z. n.
o použití reze,-i,ného fondu rozhoduje ob e cítě zastuputerstvo.

Sociálny fond
Tvorbu a POužitje Sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva

-povinnýprídel%
ostatné_prírastky
Úbytky príspevok na stravovanie
regeneráciu_PS,_dopravu
dopravné
ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016
-

-

-

-

3 710,00
130,42

-

2.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu krytý pasívami, t.j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky predstavujú
sumu:
AKTÍVA
Názov

~
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2016 v EUR
-~

~

KZ k 31.12.2016v EUR

tf~

4.651.418,24

4.748.570,26

2.966,88

2588,16

Dlhodobý hmotný majetok

3.650.065,30

3.747.596,04

Dlhodobýfinančný majetok

998.386,06

998.386,06

Obežný majetok spolu

235.619,57

416.503,18

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

ztoho:

-

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

103.200,97

172.421,87

Krátkodobé pohľadávky

31.433,29

28.286,10

Finančně účty

95.945,37

215.795,21

Poskytnuté návratné fin. výpomoci

5.039,94

O

1.086,82

2.768,36

Dlhodobé pohľadávky

dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA

Názov

Zs k 1.1.2016v EUR

~
Vlastně imanie

KZ k 31.12.2016v EUR
r

3.415.134,08

3.560.193,75

3.415.134,08

3.560.193,75

275.126,50

231.877,71

Rezervy

2.200,00

2.200,00

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

13.023,73

14.515,08

400,32

130,42

Krátkodobé záväzky

187.502,45

71.114,09

Bankové úvery a výpomoci

72.000,00

143.918,12

1.197.864,05

1.375.770,34

z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodérenia
Záväzky
z toho:

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

23.

BII.ANCIA POHtADÁVOK

Obec za rok 2016 zaznamenala zvýšenie stavu krátkodobých pohľadávok oproti minulému roku.
Obec neeviduje dlhodobé pohYadávky. Z celkového stavu pohľadávok najvyšší podjel pripadá na
pohl‘adávky za dane a poplatky.
Obec sa snaží nešit vymáhanie daňových nedoplatkov:
upozorňovaním daňovníkov ústne aj písomne,
zasielaním výziev na zaplatenie daňového nedoplatku,
uplatnením daňového exekučného konania
-

-

-

22

BILANCIA ZÁVAZKOV

Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 231 877,71 (v roku 2015- 275 126,50 €‚ v roku 2014—
196493€), pričom krátkodobé záv~zky sú 71 114,09€ voči dodávateľom, zamestnancom
a poistovniam.
3.

PREIIEAD O STAVE A VYVOJI DLHU

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
voči bankám
voči dodávateľom
voči zamestnancom
-

-

-

143.918,12 EUR
25.595,38 EUR
23.199,04 EUR

-

voči poisťovniam a daňovému úradu

18.521,52 EUR

V roku 2013 obec uzatvorila Zmluvu o úvere na prístavbu pavilónu Materskej školy
a rekonštrukciu dest. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2017, splátky úveru a úrokov sú
mesačné. V roku 2016 obec prijala bankový úver na rekonštrukciu VO v sume 132 019,99€ na
základe uznesenia Č. 48/2015 zo dňa 30.07.2015
Poskytovateľ
úveru
SLSP, a.s.
Prima Banka

Účel

Rekonštrukcia
VO
Dostavba MŠ

Výška
prijatého
úveru
132 019,
99€
200 000,
00€

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2016

2,50

Bianco zmenka

119 918,12

2,50

Bianco zmenka

24.000

Spiatnost

r. 2017

Prehľad záväzkov z úverov voči bankám k 31.12.2016
K 31.12.2013—190 682,00€
K 31.12.2014 120 000,00€
K 31.12.2015 72 000,00€
K3112.2016— 143 918,12€
—

—

4.

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Návrh záverečného účtu obce Lozorno neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových
organizácií, pretože obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
5.

PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu
obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa * 7 ods. 4 cit. zákona v členenĺ
podľa jednotlivých príjemcov.
Obec poskytla dotácie v súlade s cit. zákonom a s VZN Č. 5/20120 dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, alebo
verejnoprospešný účel.
-

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie: uviesť
bežné výdavky na
kapitálové výdavky na
1
-

Suma
poskytnutých
finančných

Suma
skutočne
použitých

-

prostriedkov
-2-

finančných
prostried kov
-3-

-4-

17190
1600
200
2200
20000
2000

17190
1600
200
2200
20000
2000

O
O
O
O
O
O

-

-

Športový klub bežné výdavky na činnosť
-

Slovenský zväz telesne postihnutých
ZUŠ- Makovička
Mažoretky SOFFI
ŠK futbalový oddiel
Klub turistov

Rozdiel

(stÍ.2

-

stí.3)

Komunitně centrum Muškát- proj.Lozorňáček
Komunitné centrum Muškát-proj.VaD1DLO
Karate klub
6.

1300
700
2000

1300
700
2000

0
0
0

ÚDAJE O PODNIKATEtSKEJ ČINNOSTI

Návrh záverečného účtu obce Lozorno neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej
Činnosti, obec nevykonáva podnikatei‘skú činnost.
7.
a)
b)
c)
d)
e)

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV voČi
zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom mých obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením ~ 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
flnančne usporiadaf svoje hospodárenie vrátane finančných vztahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým
poskytli finančně prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadat finančně vztahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom mých obcí a k rozpočtom VÚC.
-

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.i. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovatera, vlastně prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Materská škola
Škol. jedáleň, klub pri Zš
-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
154.070,13
120.752,96

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
154.070,13
120.752,96

Rozdiel vrátenie
-

O
O

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
480.280,10
5588,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
465.665,02
5588,00

Finančně usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Rozdiel vrátenie
-

14.615,08
O

Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Lozorno spol. s r.o.

b)

5.039,94

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
5.039,94

Rozdiel

O

Finančně usDoriadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovatel‘

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť: školstvo, matrika
bežné výdavky
kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĹ3
stí.4)

420.280,10

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4419.765,02

Školstvo

46.000

45.900

100

Transfér na Zš- havar.stav kúrenia

14.000

O

14.000

Obvod.úrad

Matrika

3001

3001

O

Obvod.úrad

Register obyvateľov

976,8

976,80

O

KSÚ

Výstavba a staveb. poriadok

2752,8

2752,8

O

ÚPSVaR

Stravné pred deti v HN

394

394

O

OÚ,odb.školstva

Predškolský vek

5588

5588

O

Obv.úrad

Register adries

21,80

21,80

O

MŠ -rozšĺrenie MŠ

13.000

13.000

O

ŠR

Na požiarnu ochranu

2000

2000

O

Min. ŽP

Životné prostredie

276,46

276,46

O

Min. dopravy

Pozemné komunikácie

127,87

127,87

O

OÚ Malacky

Volby

917,21

917,21

O

Oú Malacky

Prídavky na deti

611,52

611,52

O

-

-

-

1-

Okres.úrad,

—

bežné výdavky

-

-5515,08

Ú PSVaR
Minist.školstva

-

kapitálové výdavky

c) Finančné usporiadanie voči štátnvm fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu 50 štátnymi fondmi.
d) Finančně usporiadanie voči rozpočtom mých obcĺ
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s mými obcami.
8.

HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2016
zostavený ako programový rozpočet výdavky rozpočtu obce boll alokované do príslušných
programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program, ktorý
predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom
zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dósledok dlhodobého plnenia príslušných cieYov a cieľsa
monitoruje a hodnotí merateYným ukazovateľom. Hodnotenie programov v návrhu záverečného
účtuje na úrovni slovného uvedenia plnenia či neplnenia jednotlivých programov obce, vrátane
jeho prvkov a projektov. Zdóvodnenie, príčiny neplnenia a opatrenia na odstránenie neželaného
stavu nie sú v návrhu záverečného účtu uvedené.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2016 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami * 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa * 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2016 bol v zmysle * 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a * 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený
najmenej na 15 dní spósobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka k 31.12.2016 bola overená audítorom v súlade so všeobecne
záväznými prévnymi predpismi. Audit vykonala Ing. Terézia Urbanová v mesiaci marec 2016.
V súlade s 5 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, odporúčam OZ
v Lozorne uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu Obce Lozorno za rok 2016s výrokom
celoročně hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
-

V Lozorne 11.04.2016
Ing. Anna Ševerová
HLAVNÁ KONTROLÓRKA obce Lozorno

