OBEC OPOJ

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce Opoj za rok 2017.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Opoj za rok 2017 bolo
vypracované v súlade s ustanoveniami § 18e ods. 1, písm. c) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa §16 ods.12 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien musí
byť návrh záverečného účtu prerokovaný OZ najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka. Táto podmienka zákona je splnená.

Predkladaný materiál vychádza z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce Opoj za
rok 2017, z ekonomickej analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za
sledované obdobie. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia určujúca výdavkové
položky rozpočtu financované z bežných výdavkov aj z kapitálových výdavkov.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE OPOJ
Účelom stanoviska hlavného kontrolóra je odborné posúdenie všetkých aspektov a náležitostí
predloženého návrhu záverečného účtu, ktorými musí záverečný účet obce zo zákona disponovať.
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Opoj za rok 2017 bol spracovaný v súlade so zákonom 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zohľadňuje taktiež ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších doplnkov a zmien ako aj zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších doplnkov a
zmien a iné súvisiace právne predpisy.
1.2. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec Opoj splnila povinnosť vyplývajúcu z §16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa ktorej je obec povinná dať si overiť účtovnú uzávierku podľa osobitného predpisu,
ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších doplnkov a zmien nezávislým
audítorom. Túto zákonnú povinnosť má možnosť obec splniť do 31.12.2018. Audit vykonala Ing.
Marta Serenčéšová – podľa jej názoru informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok
2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie podľa
zákona o účtovníctve.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Opoj
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli Obecného úradu Opoj ako aj na
webovom sídle obce, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších doplnkov a zmien a §16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
zákonom stanovenej 15 dňovej lehote pred jeho schválením.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa
§ 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu pohľadávok a záväzkov
(aktív a pasív).
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR
č. MF-0101752004 - 42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2008-421, MF/021218/2010,
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Údaje o zostavení záverečného účtu
Obec Opoj postupovala pri zostavení záverečného účtu podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o
rozpočtovanom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § 16 ods. 2
tohto zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov finančne
splnili svoju povinnosť a usporiadali svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k
príspevkovým organizáciám, právnickým a fyzickým osobám, ktorým poskytli prostriedky zo
svojho rozpočtu, ďalej usporiadali finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách podľa
jednotlivých príjemcov návrh záverečného účtu neobsahuje, nakoľko obec nevykonáva
podnikateľskú činnosť.
C. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce je

rozpočet

obce. Bol zostavený na

obdobie jedného rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet bol
zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií Slovenskej
republiky. Vnútorne sa rozpočet člení na bežný, kapitálový a finančné operácie.

Obec v rozpočtovom hospodárení dodržala § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý stanovuje povinnosť zostaviť rozpočet obce
ako vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet bol
schválený OZ dňa 13.12.2016 uznesením č. 68/2016. Počas roka bolo vykonaných desať
rozpočtových opatrení :
Zmeny rozpočtu – rozpočtové opatrenia /RO/ :
-

prvá zmena schválená dňa 25.04.2017 uznesením č. 35/2017

-

druhá zmena schválená dňa 06.06.2017 uznesením č. 44/2017

-

tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením starostom obce dňa 04.07.2017

-

štvrtá zmena schválená dňa 19.09.2017 uznesením č. 58/2017

-

piata zmena schválená dňa 24.10.2017 uznesením č. 77/2017

-

šiesta zmena schválená dňa 12.12.2017 uznesením č. 93/2017

-

siedma zmena schválená dňa 12.12.2017 uznesením č. 93/2017

-

ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením starostom obce dňa 31.12.2017

-

deviata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostom obce dňa 31.12.2017

-

desiata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostom obce dňa 31.12.2017

D) ROZPOČET OBCE k 31.12.2017

402 075,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
440 625,00

402 075,00
0,00
0,00
372 219,00

440 625,00
0,00
0,00
408 951,00

449 113,35
0,00
0,00
361 167,08

292 219,00
53 000,00
27 000,00
29 856,00

318 256,00
63 695,00
27 000,00
31 674,00

297 582,81
36 422,24
27 162,03
87 946,27

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Plnenie
rozpočtu za
rok 2017
449 113,35

E) ROZBOR PLNENIA PRIJÍMOV ZA ROK 2017

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
440 625,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

449 113,35

101,93

Z rozpočtovaných celkových príjmov 440 625,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
449 113,35 EUR, čo predstavuje 101,93 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
440 625,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

449 113,35

101,93

Z rozpočtovaných bežných príjmov 440 625,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
449 113,35 EUR, čo predstavuje 101,93 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
347 695,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

358 828,85

103,20

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 282 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 288 506,24 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,31 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 47 495,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 50 378,53 EUR, čo
predstavuje plnenie na 106,02 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 39 972,60 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 9 940,45 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 465,48 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 49 021,08 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 357,45
EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 536,49 EUR.

Daň za psa
Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 935,65 EUR, čo
predstavuje 116,96 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 923,65 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 12,00 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky v sume 32,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 365,00 EUR, čo
predstavuje 91,25 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 17 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 18 643,43 EUR, čo
predstavuje 109,67 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 17 503,80 EUR a za
nedoplatky z minulých rokov 1 139,63 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje nedoplatky vo výške
1 420,93 EUR.
a) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
87 874,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

85 279,94

97,05

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 54 700,00 EUFR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 54 311,50 EUR, čo je
99,29 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 728,40
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (nebytové priestory) v sume 3 210,22
EUR, príjem z prenájmu nájomných bytov v sume 48 956,57 EUR a príjem z prenájmu náradia
a inventáru v sume 416,31 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 12 615,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 9 751,69 EUR, čo je
77,30 % plnenie. Uvedený príjem bol za správne poplatky (položka 221004) v sume 1 620,00 EUR,
príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (položka 223001) v sume 3 526,69 EUR a príjem
z príspevku za materskú školu (položka 223002) v sume 4 605,00 EUR.
Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 10,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje
0,00 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 20 549,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 21 216,75 EUR, čo je
103,25 % plnenie. Uvedený príjem bol z príjmov z náhrad z poistného plnenia (položka 292006)
v sume 354,88 EUR, vratky od TAVOS a.s. (položka 292017/1) v sume 19 447,20 EUR, vratky zo
zdravotných poisťovní (položka 292017/2) v sume 1 384,67 EUR a iné príjmy (položka 292027)
v sume 30,00 EUR.

b)

prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
5 056,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

5 004,56

98,95

Z rozpočtovaných grantov a transferov 5 056,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške
5 004,56 EUR, čo predstavuje 98,95 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Farma Majcichov a.s., Majcichov
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
OÚ Trnava, odbor starostlivosti
o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR
OÚ Trnava, odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
200,00
568,30
987,66
45,88
99,06
350,46
2 716,00
37,20

Účel
dar na

sponzorský
Mikuláš.
balíčky
voľby do VÚC
stavebný poriadok a vyvl.konanie
cestná doprava a pozem. komun.
životné prostredie
REGOB
dotácia na predškolákov
Register adries

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2) Kapitálové príjmy:
Obec Opoj v roku 2017 nerozpočtovala a ani nezinkasovala žiadne kapitálové príjmy.
3) Príjmové finančné operácie:
Obec Opoj v roku 2017 nemala žiadne príjmy z finančných operácií.
4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Rozpočtovými organizáciami s právnou subjektivitou Obec Opoj nedisponuje.

F) ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
408 951,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

361 167,08

88,31

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 408 951,00 EUR bolo skutočne čerpané

k 31.12.2017

v sume 361 167,08 EUR, čo predstavuje 88,31 % čerpanie.

1)

Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
318 256,00

Skutočnosť k 31.12.2017

297 582,81

% čerpania

93,50

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 318 256,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
297 582,81 EUR, čo predstavuje 93,50 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 132 488,00

EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume

128 892,03 EUR, čo je 97,28 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného
úradu, materskej školy a školskej jedálne.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 45 561,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 44 992,60
EUR, čo je 98,75 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 113 944,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v

sume

99 803,16 EUR, čo je 87,59 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 14 263,00

EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume

11 906,21 EUR, čo predstavuje 83,48 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými

finančnými

výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 12 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 11 988,81
EUR, čo predstavuje 99,91 % čerpanie.

2)

Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
63 695,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

36 422,24

57,18

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 63 695,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 36 422,24 EUR, čo predstavuje 57,18 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) spevnená plocha pri cintoríne
Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 28 105,24 EUR,
čo predstavuje 93,68 % čerpanie.
b) oplotenie cintorína
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 7 622,00 EUR,
čo predstavuje 76,22 % čerpanie.
c) posilňovňa – náradie
Z rozpočtovaných 695,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 695,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Rozpočtovaná čiastka 22 000,00 EUR na revitalizáciu vstupu na cintorín a 1 000,00 EUR na nákup
pracovného náradia sa v roku 2017 nečerpala.
3) Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
27 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
27 162,03

% čerpania
100,60

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 27 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 27 162,03 EUR, čo predstavuje 100,60 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 27 000 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 27 162,03 EUR, čo predstavuje
100,60 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Rozpočtovými organizáciami s právnou subjektivitou Obec Opoj nedisponuje.

G) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

449 113,35
297 582,81
+151 530,54
0,00
36 422,24
-36 422,24
+115 108,30
-2 760,90
+112 347,40
0,00
27 162,03
-27 162,03
449 113,35
361 167,08
+87 946,27
-2 760,90
85 185,37

Prebytok rozpočtu v sume 115 108,30 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o tvorbu Fondu prevádzky, údržby
a opráv a o nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu
navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

85 185,37 EUR

-

na vysporiadanie zostatku finančných operácií

27 162,03 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p.
v sume 2 164,98 EUR

b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 595,92 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok
2017 vo výške 85 185,37 EUR.
H) BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Bilancia peňažných prostriedkov obce Opoj k 31. 12. 2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
1 846 844,47
1 564 115,47

KZ k 31.12.2017 v EUR
1 892 775,25
1 497 429,95

673,60
1 348 444,86
214 997,01
280 883,40

57,60
1 282 375,34
214 997,01
393 602,19

166,64
0,00
72 927,34
6 405,20
201 384,22
0,00

52,27
0,00
34 032,94
68 804,56
290 712,42
0,00

0,00

0,00

1 845,60

1 743,11

ZS k 1.1.2017 v EUR
1 846 844,47
942 021,45

KZ k 31.12.2017 v EUR
1 892 775,25
974 814,76

92 060,00
0,00
849 961,45
653 973,87

92 060,00
0,00
882 754,76
655 388,16

1 250,00
0,00

850,00
0,00

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

609 078,00
43 645,87
0,00
250 849,15

606 660,84
47 877,32
0,00
262 572,33

I) PREHĽAD K STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v
EUR

z toho v lehote
splatnosti

5 721,97
8 018,25
5 056,29
1 114,67
0,00
0,00
588 263,89
46 363,09
654 538,16

5 721,97
8 018,25
5 056,29
1 114,67
0,00
0,00
588 263,89
46 363,09
654 538,16

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB

Účel

dotácia na
výstavbu ND
252
dotácia na
výstavbu ND
253
dotácia na
výstavbu ND
257
dotácia na
výstavbu ND
259

Výška
poskytnutéh
o úveru

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2017
3 449,37

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.201
7
85 156,80

Rok
splatnosti

127 896,17

Ročná
splátka
istiny
za rok
2017
3 789,87

165 006,97

4 889,21

4 450,39

109 870,03

r. 2033

277 335,19

8 808,01

1 896,23

182 228,10

r. 2036

307 475,27

9 674,94

2 192,82

211 008,96

r. 2037

r. 2033

Úvery poskytnuté obci ŠFRB na výstavbu nájomných domov sú dlhodobé, splátky istiny a úrokov
sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej
správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2016:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy
dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Zostatok istiny k 31.12.2017
0,00

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016
420 127,38

Suma v EUR
420 127,38
588 263,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588 263,89
0,00
588 263,89
0,00
0,00
588 263,89
0,00
§ 17 ods.6 písm. a)
0%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2016:
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného
splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2017
39 150,84

Suma v EUR
420 127,38
33 998,86
4 998,86
29 000,00
0,00
0,00
420 127,38
386 128,52

0,00
0,00
27 162,03
0,00
0,00
11 988,81
0,00
39 150,84

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

386 128,52

10,14 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
J) PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM
A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA
Č. 583/2004 Z. Z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,

na všeobecne

prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
(1)
Rím.-katolícka cirkev, BV na energie v
kostole
JDS – ZO Opoj, BV na účasť na kult. a šport.

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

(2)
1000,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
(3)
822,62

250,00

151,54

98,46

(4)
177,38

podujatiach
SZCHPH – ZO Opoj , BV na materiálové
výdavky
Poľovnícke združenie Vlčkovce-Opoj, BV na
krmivo pre zver
TJ Družstevník Opoj, BV na činnosť

100,00

100,00

0,00

400,00

400,00

0,00

3 000,00
4 750,00

2 996,29
4 470,45

3,71
102,17

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012
o dotáciách.
K) TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z .n. p. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
32 136,89
90 648,11
0,00
0,00
0,00
122 785,00

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel – 1,05
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
%

1 041,51
1 157,57
0,00
654,30
1 391,00
0,00
0,00
153,78

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z. z.
v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo
výške 0,5 % nákladov na obstaranie
nájomného bytu
- z náhrad z poistného plnenia
Úbytky - použitie fondu :
- (revízie, spotreba el. energie
v spoločných priestoroch, opravy
plynových kotlov, vchodových dverí,
výmena okna, maľovanie spoločných
priestorov)
KZ k 31.12.2017

ND 252
5 903,42
2 304,00

ND 253
5 896,88
2 304,00

ND 257
10 389,40
1 560,00

ND 259
10 863,62
2 160,00

0,00
1 368,91

354,88
1 505,52

0,00
824,84

0,00
2 818,63

6 838,51

7 050,24

11 124,56

10 204,99

L) PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
M) FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI
a)

zriadeným a založeným právnickým osobám (Obec Opoj nemá zriadené)

b) štátnemu rozpočtu
c)

štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí
e)

rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli
finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám
a príspevkovým organizáciám:
Obec Opoj nemá zriadenú rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu ani právnickú osobu.

b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

(1)
MV SR
MDVaRR SR
MDVaRR SR
OÚ Trnava,
od.st.o živ.pr.
MV SR
OÚ Trnava,
od. školstva
MV SR

(3)
568,30
987,66
45,88
99,06

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
(4)
568,30
987,66
45,88
99,06

350,46
2 716,00

350,46
2 716,00

0,00
0,00

37,20

37,20

0,00

c)

(2)
BV – voľby do VÚC
BV – úsek stavebného poriadku
BV – úsek dopravy
BV – úsek starostlivosti o životné
prostredie
BV – úsek hlásenia pobytu občanov
BV – príspevok na výchovu
a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ
BV – úsek registra adries

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

(5)
0,00
0,00
0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Na základe zmluvy o združení poskytla obec Opoj Spoločnému stavebnému úradu Malženice
príspevok na stavebnú a sociálnu činnosť vo výške 3 133,41 €, z toho 1 132,60 boli prostriedky zo
ŠR a 2 000,81 € vlastné prostriedky.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neprijala a ani neposkytla VÚC žiadnu dotáciu.

N) HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE
HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU.
Obec neuplatňuje zostavenie rozpočtu v programovej štruktúre podľa §3, ods. 10 VZN č. 3/2016
o Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Opoj, Uznesením č. 68/2016
zo dňa 13.12.2016 bola využitá možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej
štruktúry, a to v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, v znení
neskorších predpisov, ako i podľa §3, ods. 10 VZN č. 3/2016 o Zásadách hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Opoj.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Opoj za rok 2017 bol spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného
zákona.
Návrh záverečného účtu za rok 2017 v zmysle § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 16 ods.9 zákona č. 583/2004 Z. z. bol zverejnený najmenej 15 dní
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Riadna účtovná závierka za rok 2017 a hospodárenie obce v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení bola overená audítorom. Audit vykonala Ing. Marta Serenčéšová – podľa
jej názoru informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Účtovná závierka za rok 2017 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a
vyjadruje skutočnú finančnú situáciu obce k 31.12.2017. Výsledok hospodárenia za uvedený rok je
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
odporúčam
Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu obce Opoj za rok 2017
výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

v Opoji 01.06.2018

Ing. PhDr. Veronika Opáleková
hlavný kontrolór obce Opoj

Obec Opoj, Obecný úrad, Opoj č. 1, 919 32 Opoj

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Opoj
Dňa 05.06.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Opoj za rok
2017

Predkladá:

Materiál obsahuje:

Ing. PhDr. Veronika Opáleková
hlavná kontrolórka

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Spracovateľ:
Ing. PhDr. Veronika Opáleková
hlavná kontrolórka

uznesenie OZ č. ....................

dňa 05.06.2018

1. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Opoji po prerokovaní predloženého materiálu:

berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Opoj za rok
2017

2. Dôvodová správa
V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18f odst. c).

