Správa z kontroly hospodárenia obce, kontrola plnenia
príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za rok 2017
Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 som vykonal kontrolu
hospodárenia obce Spišské Hanušovce, kontrolu plnenia príjmov a čerpanie výdavkov
rozpočtu obce za rok 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 roka 2017 boli vykonané úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 1/2017, ktorý bol schválený na zasadnutí OZ dňa 19. 7. 2017 uznesením č. 36/7/2017.
Ďalšia úprava rozpočtu v roku 2017 bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2017, ktoré
bolo schválené na zasadnutí OZ 15. 11. 2017 uznesením č. 50/11/2017 a rozpočtovým
opatrením č. 3/2017, ktoré bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 13. 12. 2017 uznesením č.
61/12/2017.
2. Rozpočet je štrukturálne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie.
rozpočet
upr. rozpočet
skutočnosť
Bežné príjmy
799 850,- €
909 400,- €
919 617,28 €
Kapitálové príjmy
0,0,0,Finančné operácie
0,22 200,5 144,80
________________________________________________________________________
Spolu:

799 850,- €

931 600,- €

924 762,08 € 99,27 %

Bežné výdavky
732 400,- €
770 470,- €
775 577,43 €
Kapitálové výdavky
30 850,97 430,108 693,30
Finančné operácie
36 600,36 600,38 974,78
________________________________________________________________________
Spolu:

799 850,- €

904 500,- €

923 245,51 € 102,07 %

Rozpočet príjmov za rok 2017 bol splnený na 99,27 %. Vlastné príjmy obce celkom sú
splnené v súlade s rozpočtom v sume 441 947,61 €. Z toho obec eviduje vlastne príjmy
v sume 426 341,21 a príjmy RO s právnou subjektivitou sú v sume 15 606,40 €.

Prijaté granty a transfery od MV SR celkom sú v sume 477 669,67 €, ktoré obec
poukázala na účet ZŠ na prenesené kompetencie. Okrem toho obec poukázala na účet ZŠ
príspevky na školské pomôcky v sume 149,40 €. Ku konci roka obec nevykazuje voči ZŠ
s MŠ žiadne neuhradené záväzky.
Kapitálové príjmy v roku 2017 boli v sume 0,- €.
Z podielových daní z príjmu FO obec za rok 2017 dostala od Daňového úradu
Kežmarok sumu 347 915,45 €. Z tejto sumy obec poukázala na výkon originálnych
kompetencií sumu 156 516,48 €. Rozpočet OK bol čerpaný v sume 156 410,96 €, z toho MŠ
použila sumu 90 225,52 €, ŠJ čerpala sumu 38 688,74 €, školský klub vyčerpal sumu
20 964,15 €, ZŠ použila sumu 4 554,23 € (z preplatku energií) a sumu 1 978,32 € predstavujú
odpisy. Nevyčerpané prostriedky na originálne kompetencie vo výške 105,52 škola vrátila na
účet obce.
Výdavky za rok 2017 boli čerpané na 102,07 %. Bežné výdavky obce na verejnú
správu sú čerpané v súlade s rozpočtom. Čerpanie výdavkov na ostatné kapitoly je tiež
v súlade s rozpočtom.
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 97 430,- € bolo v roku 2017
čerpaných 108 693,30 čo predstavuje 111,56 %. Tieto kapitálové výdavky boli financované
z väčšej časti z úspor bežných príjmov. Jedná sa o projekty:
1. Zateplenie materskej školy – úprava vstupu v sume 24 700,- €. Skutočné výdavky boli
vo výške 25 403,89- €.
2. Rekonštrukcia príjazdovej cesty k ZŠ s MŠ v sume 67 730,- €. Skutočné výdavky boli
čerpané vo výške 76 814,41 €.
3. Výdavky na projektovú dokumentáciu budovy požiarnej ochrany, kultúrneho domu
a dielni ZŠ boli čerpané vo výške 6 475,- €.
Výdavky na finančné operácie boli rozpočtované v sume 36 600,- €. Skutočné výdavky
boli čerpané v sume 38 974,78 €. Tieto výdavky zahrňujú splácanie úveru a úrokov zo ŠFRB
na bytovky č. 13 a 251.
Výdavky na verejnú správu obce sú čerpané vo výške 104,26 % z ročného rozpočtu.
Obec uhrádzala svoje záväzky v termíne. K 31. 12. 2017 obec vykazuje krátkodobé
záväzky v sume 7 875,57 €. Tieto záväzky tvoria predpis miezd pracovníkov obce, odvody do
sociálnej a zdravotnej poisťovne, predpis dane zo závislej činnosti daňovému úradu a záväzky
voči dodávateľom. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.
Okrem toho obec vykazuje dlhodobé záväzky celkom vo výške 960 495,53 €. Z toho
voči ŠFRB – nesplatený úver na bytovky č. 13 a 251 predstavuje sumu 913 056,83 €,
zábezpeku vo výške 46 979,13 € a sociálny fond vo výške 459,57 €.
K 31. 12. 2017 obec vykazuje pohľadávky v sume 6 248,80 €. Z toho pohľadávky vo
výške 5 694,35 € predstavujú predpisy nájomného za bytovky a 554,45 € prestavuje
nedoplatok na spoločných priestoroch bytoviek.
Hospodárenie obce za rok 2017 bolo prebytkové v sume +1 516,57 €, z toho bežný
rozpočet vykazuje prebytok +144 039,85 €, kapitálový rozpočet vykazuje schodok 108 693,30 € a finančné operácie vykazujú schodok -33 829,98 €.

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 rok 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 rok
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 rok 2017
boli čerpané náklady na výkon originálnych kompetencií v sume 156 410,96 €.
4. Kontrolou hospodárenia obce za rok 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 rok 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 31. 12. 2017 neuhradené záväzky po lehote splatnosti. V roku 2017
boli vykonané tri zmeny rozpočtu tak, ako je to uvedené v prvej časti tejto správy.

V Spišských Hanušovciach, 08. 06. 2018
Ing. Pavol Grainda
hlavný kontrolór

