Správa z kontroly hospodárenia obce, kontrola plnenia
príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za I. polrok 2017
Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 som vykonal kontrolu
hospodárenia obce Spišské Hanušovce, kontrolu plnenia príjmov a čerpanie výdavkov
rozpočtu obce za I. polrok 2017.
Úlohou kontroly bolo overiť, či
- boli vykonané zmeny rozpočtu, a či tieto zmeny boli vykonané v súlade so zákonom,
- sa v rozpočte a pri jeho plnení uplatňovala rozpočtová klasifikácia,
- bolo plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v súlade s rozpočtom,
- pri čerpaní výdavkov rozpočtu obce boli dodržiavané ustanovenia všeobecne
záväzných predpisov, hlavne zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy.
1. Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený OZ dňa 14. 12. 2016 uznesením č. 56/12/2016
ako vyrovnaný v objeme
príjmy
výdavky

799 850,- €
799 850,- €

V priebehu prvého polroka 2017 neboli vykonané úpravy rozpočtu.
2. Rozpočet je štrukturálne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie.
rozpočet
upr. rozpočet
skutočnosť I. – VI.
Bežné príjmy
799 850,- €
799 850,- €
469 658,63 €
Kapitálové príjmy
0,0,0,Finančné operácie
0,0,0,________________________________________________________________________
Spolu:

799 850,- €

799 850,- €

469 658,63 € 58,7 %

Bežné výdavky
732 400,- €
732 400,- €
318 991,27 €
Kapitálové výdavky
30 850,30 850,0,Finančné operácie
36 600,36 600,19 451,12
________________________________________________________________________
Spolu:

799 850,- €

799 850,- €

338 442,39 € 42,3 %

Rozpočet príjmov za prvý polrok 2017 bol splnený na 58,7 %. Vlastné príjmy
obce sú splnené v súlade s rozpočtom v sume 236 983,63. €. Kapitálové príjmy od
začiatku roka boli v sume 0,- €.
Prijaté prostriedky od MV SR - od Okresného úradu Prešov v sume 210 005,- €
obec poukázala na účet ZŠ na prenesené kompetencie. Okrem toho obec poukázala
na účet ZŠ príspevky na školské pomôcky v sume 80,84,- €, príspevky na dopravné

7 350,- €, lyžiarsky kurz 5 250,- €, škola v prírode 5 250,- €, vzdelávacie poukazy v sume
3 283,- €, príspevok na znevýhodnených žiakov v sume 390,- € a príspevok pre materskú
školu v sume 1 384,- €. Ku konci polroka nevykazuje obec voči ZŠ s MŠ žiadne neuhradené
záväzky.
Z podielových daní z príjmu FO obec za prvý polrok 2017 dostala od Daňového
úradu Kežmarok sumu 170 183,45 €. Z tejto sumy obec poukázala na výkon originálnych kompetencií sumu 71 000,- €. Rozpočet OK bol čerpaný v sume 56 800,99 €,
z toho ŠJ čerpala sumu 13 896,57 €, MŠ použila sumu 34 761,09 € a školský klub
vyčerpal sumu 8 143,33 €.
Výdavky za I. polrok 2017 boli čerpané na 42,3 %. Bežné výdavky obce na verejnú
správu sú čerpané v súlade s rozpočtom. Čerpanie výdavkov na ostatné kapitoly je
v súlade s rozpočtom, okrem kapitoly Rozvoj obce, kde sú zúčtované mzdy a odvody
zamestnancov v hmotnej núdzi. Obec tieto náklady refunduje ÚPSVaR Kežmarok.
Prijaté úhrady za tieto náklady obec účtuje v príjmovej časti rozpočtu v kapitole 312001 –
Prijaté prostriedky zo ŠR, európsky soc. fond.
Z bežných výdavkov boli rozpočtované aj projekty:
1. Zateplenie materskej školy – úprava vstupu v sume 15 350,- €. Skutočné výdavky boli
vo výške 0,- €.
2. Rekonštrukcia príjazdovej cesty k ZŠ s MŠ v sume 11 480,- €. Skutočné výdavky boli
čerpané vo výške 991,54 €.
Kapitálové výdavky boli rozpočtované len na rekonštrukciu kultúrneho domu
v sume 30 850,- €. Skutočné výdavky boli v sume 0,- €.
Výdavky na finančné operácie boli rozpočtované v sume 36 600,- €. Skutočné
výdavky boli čerpané v sume 19 451,12 €. Tieto výdavky zahrňujú splácanie úveru
a úrokov zo ŠFRB na bytovky č. 13 a 251.
Výdavky na verejnú správu obce sú čerpané vo výške 39,22 % z ročného rozpočtu.
Obec uhrádzala svoje záväzky v termíne. K 30. 6. 2017 obec vykazuje záväzky
v sume 4 823,59 €. Tieto záväzky tvoria predpis miezd pracovníkov obce, odvody do
sociálnej a zdravotnej poisťovne a predpis dane zo závislej činnosti daňovému úradu.
Okrem toho obec vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 980 031,41 € voči ŠFRB –
nesplatený úver na bytovky č. 13 a 251. Ostatné krátkodobé záväzky sú vo výške 317,82€.
Ku konci prvého polroka obec vykazuje pohľadávky v sume 36 202,51 €. Z toho
pohľadávky vo výške 35 609,57 € predstavujú predpis nájomného za bytovky a predpis
príjmov za komunálny odpad.
Hospodárenie obce za I. polrok 2017 bolo prebytkové v sume +131 216,24 €,
z toho bežný rozpočet vykazuje prebytok +150 667,36 €, kapitálový rozpočet je
vyrovnaný a finančné operácie vykazujú schodok -19 451,12 €.
Pri tvorbe a čerpaní rozpočtu v roku 2017 sa uplatňovala rozpočtová klasifikácia
v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov.

3. Na základe predložených výkazov plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2017 môžem
konštatovať, že plnenie príjmov a čerpanie výdavkov ako celok, bolo v súlade so
schváleným rozpočtom na rok 2017. Podrobné priebežné plnenie rozpočtu za I. polrok
2017 je uvedené v tabuľke, ktorá je k nahliadnutiu po vyžiadaní.
Okrem prenesených kompetencií má obec aj výkon originálnych kompetencií v oblasti
prevádzky a činnosti materskej školy, školskej jedálne a školského klubu. Na originálne
kompetencie obec v roku 2017 rozpočtuje sumu 140 000,- €. Za prvý polrok 2017
boli čerpané náklady na výkon originálnych kompetencií v sume 56 800,99 €.
4. Kontrolou hospodárenia obce za prvý polrok 2017 som sa zaoberal aj kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov obce. Obec má
rozpočet zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie tak v oblasti príjmov, ako aj
výdavkov. Rozpočet je zostavený tak, aby boli zabezpečené všetky najdôležitejšie činnosti obce, hlavne na chod obecného úradu, školstvo, šport, kultúru, požiarnu ochranu,
rozvoj bývania, rozvoj obce, sociálne služby a podobne.
Pri kontrole hospodárenia obce za prvý polrok 2017 som kontroloval účtovné doklady –
došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady, výpisy z bankových účtov, predkontácie
účtovania jednotlivých účtovných operácií, predpis a úhradu poistného do zdravotných
poisťovni a sociálnej poisťovne, predpis a úhradu dane zo závislej činnosti. Zistené
nedostatky a chyby boli odstránené hneď počas výkonu kontroly.
Obec nevykazuje k 30. 06. 2017 neuhradené záväzky po lehote splatnosti. V prvom
polroku 2017 neboli vykonané zmeny rozpočtu.

V Spišských Hanušovciach, 10. 11. 2017
Ing. Pavol Grainda
hlavný kontrolór

