František Horňák – hlavný kontrolór obce Ruskov

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
Obce Ruskov za rok 2015.
V zmysle§ 18 f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Ruskov za rok 2015(ďalej len
„stanovisko“) som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Ruskov za
rok 2015 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31. 12. 2015
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu
obce Ruskov za rok 2015(ďalej len „návrh záverečného účtu“) z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu Obce Ruskov za rok 2015 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.(ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), ako aj so „ Zásadami rozpočtového
hospodárenia Obce Ruskov.
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov( §9 ods. 4)
2. 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 podľa § 10
ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej
činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov neobsahuje, pretože
podľa vyjadrenia spracovateľa návrhu záverečného účtu obce v roku 2015 navykonávala
podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov. 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.
Zostavenie záverečného účtu
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom , ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom
vyšších územných celkov.
Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 24/2015 prijatého na zasadaní OZ dňa 28. 3. 2015.
Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový vo výške 1.471 €. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový, prebytok bežného rozpočtu bol naplánovaný vo výške65.392 €.

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, schodok kapitálového rozpočtu bol
naplánovaný vo výške 6.477 €.
Schválený rozpočet bol v priebehu roka zmenený15 krát rozpočtovými opatreniami, v súlade so
zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ,uzneseniami
č. 37, 46, 56, 64, 71, 77/2015 a úpravy vo výške schváleného limitu - OZ 24/2011 z 28. 3. 2011.
Zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby obce vyplývajúce z jej kompetencií a úloh.
Rozpočet bol ovplyvňovaný aj zmenami účelovo určených finančných prostriedkov štátneho
rozpočtu, rozpočtu EU a zmenami vo vývoji dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je obci
poskytovaná vo forme podielových daní .
Rozpočet 2015 celkove
Schválený rozpočet Uprav. rozpočet Čerpaný rozpočet
príjmy celkove
960.325
1.031.877
1.022.410
Výdavky celkove
958.854
1.029.801
993.392
Bilancia – prebytok –
1.471
2.076
29.018
schodok
Bežný rozpočet
Schválený rozpočet Uprav. rozpočet Čerpaný rozpočet
Bežné príjmy
916.600
986.907
977.490
Bežné výdavky
851.208
871.917
882.026
Bilancia- prebytok65.392
114.990
95.464
schodok
Kapitálový rozpočet
Schválený rozpočet Uprav. rozpočet Čerpaný rozpočet
Kapitálové príjmy
38.830
39.744
39.744
Kapitálové výdavky 45.307
61.088
61.087
Bilancia- prebytok- -6.477
-21.344
-21.343
Schodok
Finančné operácie
Schválený rozpočet Uprav. rozpočet Čerpaný rozpočet
Príjmové fin. operácie
4.895
5.176
5.176
Výdavkové fin. operácie
62.339
50.864
50.279
Hospodárenie- prebytok- -57.444
-45.688
-45.103
Schodok
Plnenie rozpočtu príjmov : rozpočet upravený plnenie
Grantytranféry407.679
407.680 plnenie na 100 %
Daňové príjmy
485.911 480.883plnenie na 99 %
Nedaňové príjmy
82.932
78.943 plnenie na 99,1 %
Vlastné príjmy spolu
568.843
559.826 plnenie na 99,1 %
Bežné príjmy spolu
986.907
977. 490 plnenie na99,1 %
Kapitálové príjmy - transfery 39.744 39. 744 plnenie na 100 %
Finančné príjmy
5.176
5. 176 plnenie na100 %
Príjmy ZŠ
4.585
4.114 plnenie na 89,7 %
Príjmy MŠ
5.850
5.780plnenie na 98,8 %
PLNENIE PRÍJMOV CELKOVE NA 99,1 %

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov :
rozpočet upravený
skutočnosť %
0111 Obec
186.985
172.898
92,3
0112 Finančná oblasť
3.946 3.220
81,7
0133 Matričná činnosť
5.719
5.386 94,2
0160 Všeobecné služby inde neklasifikované
640640
100
0170 Transakcia verejného dlhu
10.427
9.214 88,4
0220 Civilná obrana
54
54
100
0320 Požiarna obrana
3.067 2.030
66,2
0412 Všeobecná pracovná oblasť
1.748
1.146
65,6
0451 Správa a údržba ciest
13.662
11.917
87,2
0473 Cestovný ruch
300 147 49
0490 OKEČ
17.652 15.716
89,1
0510 Nakladanie s odpadmi
34.256
33.970
99,1
0520 Nakladanie s odpadovými vodami
395
195
49,1
0630 Zásobovanie vodou
648648
100
0640 Verejné osvetlenie
7.011 6.305
89,9
0660 Rozvoj bývania
1.641
863 52,7
0810 Rekreačné a športové služby
14.003 12.295
87,8
0820 Klultúrne služby
1.900
1.099
100,8
0830 Vysielacie a vydavateľské služby
1.763
993
56,3
0840 Náboženské a iné služby
4.599 4.054
88,1
09121 Základná škola
310
0,0
0950 Centrum voľného času
500
350
70
09601 ŠJ – primárne sl./MŠ/
11.918
10.889
91,4
09602 ŠJ - primárne sl. /1.-4. ZŠ/ 11.918 10.889
91,4
09603 ŠJ – nižšie sekundárne sl. 5.-9. ZŠ/
5.959
5.397
90,6
09608 ŠJ - sl. v rámci vdel. nedefin./ost.str./9.945
9.028
90,8
1012 Sociálne sl. /opatr.sl./
9.644
8.812
91,4
10701 Dávky sociálnej pomoci
3.511
3.48199,5
Čerpanie bežných výdavkov na 91,1 %.
Výdavky ZŠ
412.151
409.156
99,3
Výdavky MŠ
141.233141.233
100
Upozorňujem na neoprávnený výdaj 648.- € na základe zákona 138/1991 Zb. prenájom
vodojemu, keďže na základe zmluvy o výkone správy majetku zo dňa 26. 1. 2015 s stal
prevádzkovateľ vodovodu V.V.a K. a.s. Košice a bol mu odovzdanýinfraštruturálny majetok
v bezchybnom a funkčnom stave.

Plnenie výdavkov kapitálového rozpočtu :
0111 Obec 54.72154.721
04513 Správa a údržba ciest
0640 Verejné osvetlenie

100
5.1675.167

Čerpanie kapitálových výdavkov na99,9 %

100
200

199

99,5

Výdavkové finančné operácie obce :

50.864

50.279

98,8

Výsledok hospodárenia / rozpočtový / celkom:
PRIJMY / B + K/ 1.017.234 €
VÝDAVKY /B + K/ 943.113 €
Bilancia schodok - 74.121 €
Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške 95.464 € , kapitálový rozpočet dosiahla
schodkový v celkovej výške – 21.343 € a finančné operácie – 45.103 €. Schodok kapitálového
rozpočtu a finančných operácií, bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Bilancia aktív a pasív - stav majetku na jednotlivých účtoch.
Účet 018 Drobný DNM
2.516
021 Stavby
3.052.729
022 Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 87.324
023 Dopravné prostriedky
24.972
028 Drobný DHM
10.937
031 Pozemky
316.920
042 Obstaranie DHM
30.244
063 Ostatný DFM 268.275
Krátkodobý finančný majetok
211 Pokladnica
1.524
213 Ceniny
176
221 Bankové účty
38.747
POHĽADÁVKY
318 nedaňové
10.499
319 daňové
5.224
378 iné
18.393
Spolu :
34.116 €, konštatujem zvýšenie o 4.000 € oproti roku 2014.
ZÁVÄZKY
Účet 321 Krátkodobé záväzky
stav k 31.12.2015
16.074 €
Účet 384 Výnosy budúcich období
989.897 €
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období 1.916.973 €
Ostatné dlhodobé záväzky
Účet 461- uver stred. a dlhodobý
179.223 €
Účet 479 -úver poskytnutý zo ŠFRB 157.895 €
Účet 474 –záväzky z nájmu – VO
11.221 €
Účet 379 -finančná zábezpeka12.592 €
-fond opráv
6.735 €
Pokuty :
Účet 544- zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 638 €
Konštatujem zníženie krátkodobých záväzkov o 52.736 € , v porovnaní so sledovaným obdobím
roka 2014.

ZÁVER:
Návrh záverečného účtu Obce Ruskov za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods.5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu za rok 2015 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16
ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní
spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2015a hospodárenie obce za rok 2015 v súlade s § 9 ods. 4
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
neboli overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2015 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Účtovná závierka za rok 2015 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu Obce Ruskov k 31. 12. 2015 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Na základe zhodnotenia hospodárenia Obce Ruskov za rok 2015, ktoré bolo vykonané
predloženým návrhom záverečného účtu obce, finančným hospodárením obce za rok 2015
a kontrole ostatných finančných ukazovateľov v zmysle § 16 ods.10 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy - odporúčam - obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Ruskov za rok 2015 výrokom:
Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

V Ruskove dňa 20. mája 2016
hlavný kontrolór obce

František Horňák

