Správa z kontroly hospodárenia obce, kontrola plnenia
príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce za rok 2018
Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 som vykonal kontrolu
hospodárenia obce Spišské Hanušovce, kontrolu plnenia príjmov a čerpanie výdavkov
rozpočtu obce za rok 2018.
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 2018 bol schválený OZ dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 63/12/2017
ako vyrovnaný v objeme
príjmy
výdavky

867 000,- €
867 000,- €

V priebehu roka 2018 boli vykonané úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 1/2018, ktorý bol schválený na zasadnutí OZ dňa 28. 02. 2018 uznesením č. 8/02/2018.
Ďalšia úprava rozpočtu v roku 2018 bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2018, ktoré
bolo schválené na zasadnutí OZ 25. 07. 2018 uznesením č. 24/07/2018 a rozpočtovým
opatrením č. 3/2018, ktoré bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 05. 12. 2018 uznesením č.
10/12/2018.
2. Rozpočet je štrukturálne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie.
rozpočet
upr. rozpočet
skutočnosť
Bežné príjmy
867 000,- €
893 000,- €
981 632,23 €
Kapitálové príjmy
0,0,0,Finančné operácie
0,29 000,4 063,17
________________________________________________________________________
Spolu:

867 000,- €

922 000,- €

985 695,40 € 106,91 %

Bežné výdavky
767 240,- €
836 440,- €
834 762,12 €
Kapitálové výdavky
63 160,48 960,31 316,97
Finančné operácie
36 600,36 600,42 772,11
________________________________________________________________________
Spolu:

867 000,- €

922 000,- €

908 851,20 € 98,57 %

Rozpočet príjmov za rok 2018 bol splnený na 106,91 %. Príjmy obce celkom sú
splnené v súlade s rozpočtom v sume 521 732,43 €. Z toho obec eviduje príjmy v sume
510 321,16 € a príjmy RO s právnou subjektivitou sú v sume 11 411,27 €.

Prijaté granty a transfery od OÚ, odbor školstva, Prešov celkom sú v sume 459 899,80
€, ktoré obec poukázala na účet ZŠ na prenesené kompetencie. Okrem toho obec prispela na
stravu detí v hmotnej núdzi a na školské pomôcky v sume 796,45 €. Celá táto suma bola
refundovaná zo štátneho rozpočtu. Ku konci roka obec nevykazuje voči ZŠ s MŠ žiadne
neuhradené záväzky.
Kapitálové príjmy v roku 2018 boli v sume 0,- €.
Z podielových daní z príjmu FO obec za rok 2018 dostala od Daňového úradu
Kežmarok sumu 379 498,49 €. Z tejto sumy obec poukázala na výkon originálnych
kompetencií sumu 158 325,- €. Rozpočet OK bol čerpaný v sume 158 198,06 €, z toho MŠ
použila sumu 93 336,33 €, ŠJ čerpala sumu 40 500,07 €, školský klub vyčerpal sumu
24 036,66 €, ZŠ použila sumu 325,- € (z preplatku energií) a sumu 1 978,32 € predstavujú
odpisy. Nevyčerpané prostriedky na originálne kompetencie vo výške 126,94 € škola vrátila
na účet obce.
Výdavky za rok 2018 boli čerpané na 98,57 %. 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 48 960,- € bolo v roku 2018
čerpaných 31 316,97 čo predstavuje 63,96 %. Tieto kapitálové výdavky boli financované
z väčšej časti z úspor bežných príjmov. Jedná sa hlavne o projekty:
1. Výstavba parkoviska pri cintoríne a mosta v lokalite „Za mostami“ rozpočtované v
sume 40 000,- €. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške:
a) parkovisko pri cintoríne v sume 8 266,79 € - rozostavaná stavba,
b) most v lokalite „Za mostami“ v sume 12 901,64 €.
2. Rekonštrukcia soc. zariadení TJ rozpočtované v sume 0,- €. Skutočné výdavky boli
čerpané vo výške 3 341,34 €.
3. Výdavky na projektovú dokumentáciu stavby „Kompostáreň v obci Spišské
Hanušovce“ boli čerpané vo výške 1 700,- € - nedokončená investícia.
Výdavky na finančné operácie boli rozpočtované v sume 36 600,- €. Skutočné výdavky
boli čerpané v sume 42 772,11 €. Tieto výdavky zahrňujú splácanie úveru a úrokov zo ŠFRB
na bytovky č. 13 a 251 v sume 39 323,72 € a vrátenie zábezpeky nájomníkom v sume
3 448,39 €.
Výdavky na verejnú správu obce sú čerpané vo výške 88,62 % z ročného rozpočtu.
Obec uhrádzala svoje záväzky v termíne. K 31. 12. 2018 obec vykazuje krátkodobé
záväzky v sume 10 323,47 €. 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 919 596,- €. Z toho
voči ŠFRB – nesplatený úver na bytovky č. 13 a 251 predstavuje sumu 873 733,11 €,
zábezpeku vo výške 45 330,74 € a sociálny fond vo výške 532,15 €.
K 31. 12. 2018 obec vykazuje pohľadávky v sume 8 900,69 €. Z toho pohľadávky vo
výške 8 038,71 € predstavujú predpisy nájomného a nedoplatky na spoločných priestoroch
bytoviek.

Hospodárenie obce za rok 2018 bolo prebytkové v sume +76 844,20 €, z toho bežný
rozpočet vykazuje prebytok +146 870,11 €, kapitálový rozpočet vykazuje schodok
- 31 316,97 € a finančné operácie vykazujú schodok -38 708,94 €.
Pri tvorbe a čerpaní rozpočtu v roku 2018 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 2018 môžem
konštatovať, že plnenie príjmov a čerpanie výdavkov ako celok, bolo v súlade so
schváleným rozpočtom na rok 2018. Podrobné priebežné plnenie rozpočtu za rok
2018 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 2018 rozpočtuje sumu 150 000,- €. Za rok 2018 boli čerpané
náklady na výkon originálnych kompetencií v sume 158 198,06 €.
4. Kontrolou hospodárenia obce za rok 2018 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 2018 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. 2018 neuhradené záväzky po lehote splatnosti. V roku 2018
boli vykonané tri zmeny rozpočtu tak, ako je to uvedené v prvej časti tejto správy.

V Spišských Hanušovciach, 25. 04. 2019
Ing. Pavol Grainda
hlavný kontrolór

