STANOVISKO
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Spišské Hanušovce za
rok 2018
V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu stanovisko
k Záverečnému účtu obce Spišské Hanušovce za rok 2018.
Obec pri spracovaní záverečného účtu za rok 2018 postupovala podľa § 16 zákona
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov a spracovala Záverečný účet obce Spišské
Hanušovce za rok 2018.
Odborné stanovisko som vypracoval na základe predloženého záverečného účtu obce
Spišské Hanušovce za rok 2018. Záverečný účet bol zverejnený dňa 30. 04. 2019 na úradnej
tabuli obce.
1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č. 63/12/2017 zo dňa 13.12.2017, a ktorý bol v priebehu roka
2018 na základe vykonaných rozpočtových opatrení upravený uznesením
OZ č. 8/02/2018 zo dňa 28.02.2018, uznesením OZ č. 24/07/2018 zo dňa 25.07.2018 a
tretia zmena rozpočtu bola vykonaná na zasadnutí OZ dňa 05.12.2018 uznesením
OZ č. 10/12/2018.
Záverečný účet obce obsahuje údaje o plnení rozpočtu za rok 2018 v členení na
bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a spolu.
Bežný rozpočet bol spracovaný a schválený ako vyrovnaný.
Upravený bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový v sume 56 560,- €.
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok

rozpočet
867 000,- €
867 000,- €
0,- €

upr. rozpočet
893 000,- €
836 440,- €
+56 560,- €

skutočnosť
981 632,23 €
834 762,12 €
+146 870,11 €

Obec dosiahla v roku 2018 bežné príjmy 981 632,23 € a výdavky 834 762,12 €.
Bežné hospodárenie obce teda skončilo prebytkom v sume 146 870,11 €.

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Schodok

rozpočet
0,- €
63 160,- €
-63 160,- €

upr. rozpočet
0,- €
48 960,- €
- 48 960,- €

skutočnosť
0,- €
31 316,97 €
-31 316,97 €

Kapitálové príjmy na rok 2018 neboli rozpočtované.
Skutočné príjmy z kapitálového majetku za rok 2018 neboli žiadne.
Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume 48 960,- €. Skutočné výdavky
boli v sume 31 316,97 €.
Kapitálové hospodárenie obce teda skončilo ako schodok v sume 31 316,97 €.
V rámci kapitálových výdavkov sa v roku 2018 postavilo parkovisko pri
cintoríne v sume 8 266,79 € (rozostavaná stavba) a most v lokalite „Za mostami“
v sume 12 901,64 €.
Prebehla rekonštrukcia soc. zariadení TJ v sume 3 341,34 €.
Rozpočet hospodárenia: bežný a kapitálový za rok 2018 ako celok vykazuje
prebytok hospodárenia 115 553,14 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce, ktorý sa uvádza v záverečnom účte
obce, a o ktorom rozhoduje obecné zastupiteľstvo sa riadi § 16, ods. 6 zákona
č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom
výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel skutočne dosiahnutých
príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a skutočne realizovaných výdavkov
bežného a kapitálového rozpočtu.
Z hľadiska hotovostného princípu, teda po započítaní príjmových a výdavkových
finančných operácií, (príjmy z finančných operácií 4 063,17 € a výdavky
z finančných operácií 42 772,11 €) je výsledok hospodárenia z finančných
operácií za rok 2018 – schodok v sume 38 708,94 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 ako celok je prebytok
v sume 76 844,20 €.
Vychádzajúc z uvedeného, vykazované výsledky hospodárenia na príslušných
príjmových a výdavkových kapitolách rozpočtu obce sú obrazom realizovania
zámerov obce Spišské Hanušovce v príslušnom roku.
Predkladané stanovisko hlavného kontrolóra vychádza z vlastnej analýzy príjmov
a výdavkov. Vykázané príjmy a výdavky som overil podľa hlavnej knihy a porovnal
som ich s rozpočtom obce.
Obec je povinná v zmysle § 16, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov dať si overiť účtovnú závierku. Konštatujem, že účtovná závierka za rok
2018 bola overená audítorom.

2. Bilancia aktív a pasív
Z bilancie aktív a pasív (súvaha k 31. 12. 2018) vyplýva, že obec hospodári
s majetkom v sume 2 106 434,25 €, z toho neobežný majetok činil 1 919 777,07 €
a obežný majetok bol 186 035,20 €. Majetok obce je krytý vlastnými zdrojmi
v sume 743 525,45 €, čo predstavuje podiel 35,3 % a zbytok 64,7 % tvoria
cudzie zdroje – záväzky v sume 961 984,88 € a časové rozlíšenie – výnosy budúcich
období v sume 400 923,92 €.
Cudzie zdroje predstavujú nesplatené úvery na dve bytovky, ktoré splácajú
nájomníci bytov.
Okrem toho má obec dlhodobé záväzky voči nájomníkom bytoviek v sume
45 330,74 €. Táto suma predstavuje zloženú finančnú zábezpeku nájomníkov
v sume cca jednoročného nájomného, ktorá sa môže použiť na úhradu záväzkov
v prípade platobnej neschopnosti nájomníka.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Spišské Hanušovce je úverovo zaťažená prijatými úvermi na investičné
akcie:
1. výstavba 16 nájomných bytov – ŠFRB, bytovka č. 13, nesplatený úver
k 31. 12. 2018 v sume 406 318,43 €;
2. výstavba 16 nájomných bytov – ŠFRB, bytovka č. 251, nesplatený úver
k 31. 12. 2018 v sume 467 414,68 €;
Z bilancie aktív a pasív vyplýva, že obec nevykazuje okrem vyššie uvedených
žiadne ďalšie zadlženie voči bankám, ani voči iným právnickým a fyzickým
osobám a štátnym inštitúciám.
4. Hospodárenie príspevkových organizácií.
Obec vo svojej pôsobnosti nemá žiadne príspevkové organizácie.
5. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec má k 31. 12. 2018 zriadené záložné právo na nehnuteľnosti:
- bytový dom č. 13 – bytovka Jána Pavla II. v prospech ŠFRB
- bytový dom č. 251 – bytovka Sv. Ondreja v prospech MVaRR
6. Podnikateľská činnosť
Obec nemá v rámci svojej pôsobnosti hospodársku činnosť.
7. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec v roku 2018 nemala povinnosť zostavovať programový rozpočet.

8. Záver
Predložený záverečný účet hodnotí plnenie jednotlivých časti rozpočtu za rok 2018.
Materiál je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o
rozpočtových pravidlách samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa
§ 16, ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Záverečný účet je spracovaný prehľadne a má svoju vypovedaciu hodnotu.
Vyhodnotením hospodárenia obce za rok 2018 môžem konštatovať, že rozpočet
splnil základné poslanie, a to: - zabezpečiť financovanie stanovených úloh a zámerov
v roku 2018.
V súlade s § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu Spišské Hanušovce uzatvoriť prerokovanie
záverečného účtu obce Spišské Hanušovce za rok 2018 výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Spišských Hanušovciach, 30. 04. 2019
Ing. Pavol Grainda
hlavný kontrolór

