Stanovisko
hlavného kontrolóra obce
k návrhu záverečného účtu Obce Nová Bošáca za rok 2017
V súlade s § 18 f ods. 1 pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
/ďalej len zákon o obecnom zriadení/ predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného
účtu Obce Nová Bošáca za rok 2017 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce
Nová Bošáca za rok 2017 a predloženej účtovnej závierky obce za rok 2017.
A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu
obce
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu obce Nová Bošáca za rok 2017 na základe dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh záverečného účtu obce bol
spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom
597/2003 Z.z o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v zn. n. p
Zák. 369/1990 v z.n.p. a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Obce Nová Bošáca. Návrh záverečného
účtu obce Nová Bošáca bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Nová Bošáca.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Nová Bošáca- zverejnenie návrhu
záverečného účtu. V zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má obec povinnosť návrh záverečného účtu
zverejniť najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve, spôsobom v
obci obvyklým. Obec si túto zákonnú povinnosť splnila. Návrh záverečného účtu bol
zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce dňa 11.5.2018.
1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce.
Návrh záverečného účtu za rok 2017 nebol ku dňu schvaľovania overený auditorom. Obec
Nová Bošáca má podpísanú zmluvu s auditorkou.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce
Predložený návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 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.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a
vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
B. Spracovanie záverečného účtu
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do
záverečného účtu obce. V súlade s § 16 ods.2 cit. zákona finančne usporiadala svoje
hospodárenie finančných vzťahov k osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho
rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a
rozpočtu VÚC. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa
§ 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, údaje o plnení rozpočtu v
členení podľa § 10 ods.3 cit. zákona, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,
hodnotenie plnenia programov obce. Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie,
nemala žiaden hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti, predkladá rozpočet bez
programovej štruktúry na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci..
1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie Obce Nová Bošáca sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 12.12. 2016 uznesením č. 52/2016. Rozpočet obce bol
zostavený ako prebytkový. V priebehu roka bol upravovaný. Zmeny rozpočtu boli
vykonávané v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, o prijatých zmenách je v obci
vedená evidencia. Predložené údaje o plnení rozpočtu Obce Nová Bošáca, ktoré sú súčasťou
účtovnej. závierky, objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a skutočné čerpanie rozpočtu.
Hospodárenie obce po usporiadaní vzťahov k fyzickým osobám podnikateľom a právnickým
osobám, ktorým obec poskytla prostriedky svojho rozpočtu bolo v roku 2017 vysoko
prebytkové vo výške
+ 68 633,89 €.
Plnenie rozpočtu obce:
Bežné príjmy
686 834,74 eur
Bežné výdavky
631 857,96 eur
Bežný rozpočet – prebytok + 54 976,78 eur
Kapitálové príjmy
0,00 eur
Kapitálové výdavky
-60 820,58 eur
Kapitálový rozpočet – schodok - 60 820,58 eur
Príjmové finančné operácie
119 163,72 eur
Výdavkové finančné operácie
44 686,03 eur
Rozdiel vo finančných operáciách +74 477,69 eur

Plnenie rozpočtu s finančnými operáciami - prebytok + 68 633,89 eur
V priebehu roka boli vykonané 4 rozpočtové zmeny schválené uznesením obecného zastupiteľstva.
Prvá zmena rozpočtu schválená dňa 14.6.2017 uznesením č.14/2017
Druhá zmena rozpočtu schválená dňa 4.10.2017 uznesením č.26/2017
Tretia zmena rozpočtu schválená dňa 4.12.2017 uznesením č.35/2017
Štvrtá zmena rozpočtu schválená dňa 31.12.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce: Zmeny
vykonané takmer na všetkých položkách v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu do výšky
skutočných príjmov aj výdavkov.

BEŽNÉ PRÍJMY
Vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami
na prenesený výkon štátnej správy a transfermi zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov.
Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov obce je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo
ŠR, ktorá predstavuje 48,46%z celkových skutočných bežných príjmov. Dňa 12.12.2016 MF SR
zverejnilo Prognózovaný podiel na výnose PDFO pre rok 2017 vrátane zúčtovania za rok 2016 pre
obec Nová Bošáca vo výške 313 858,0 eur . V skutočnosti obci Nová Bošáca boli poukázané
podielové dane zo ŠR vo výške 319 986,0 EUR, čo je oproti prognóze o 6 128 eur viac.
Daň z majetku je tvorená daňami z nehnuteľností a to : z pozemkov
zo stavieb z bytov
nebytových priestorov
V roku 2017 bolo 1724 daňových poplatníkov. Predpis dane z nehnuteľností na rok 2017 bol 28 000
EUR. Daň z nehnuteľností na rok 2017 bola uhradená v sume 30 673,19 V tejto sume sú zahrnuté aj
nedoplatky z minulých rokov.
Dane za tovary a služby predstavujú dane za špecifické služby – miestne poplatky podľa zákona o
miestnych poplatkoch ako aj platného všeobecne záväzného nariadenia obce.
Dane za psa, komunálny odpad. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2017 vo výške 15 982
EUR. Skutočnosť plnenia 18 205,25 eur Dôvod zvýšenia úhrad je doplatok pohľadávok z minulých
rokov.
Nedaňové príjmy - sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a
platieb, z úrokov a iný nedaňový príjem.
Príjem z prenájmu budov, priestorov objektov : 88 520 eur čo je o 625 eur viac ako v minulom roku
a o 8000 viac oproti plánu nakoľko sa veľmi zle plánuje príjem z náhodných akcií v KD.
Z nájmu bytov: Príjem z nájmu 10 bytov v nájomných bytových domoch z osobitným režimom vo
vlastníctve obce Nová Bošáca je 24 596 eur-súčasťou tejto sumy sú prostriedky fondu prevádzky
údržby a opráv tvorené nájomníkmi vo výške 1028 eur.(tieto sú vylúčené z prebytku hospodárenia)
Z nájmu bytových a nebytových priestorov:
Príjem z prenájmu priestorov v KD, bytov, bývalej budovy MŠ, obchodov .
Administratívne a iné poplatky,
Do tejto kategórie sú zahrnuté správne poplatky, ktoré predstavujú príjmy vyberané obcou v zmysle
platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané za overovanie listín, za vydanie
rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, správne poplatky v zmysle stavebného
zákona iné správne poplatky. Za odpadové nádoby ,separovaný zber, miestny rozhlas v zmysle
platných cenníkov vydaných obcou. Poplatky vyberané dom smútku .Vysoký rozdiel medzi

plánovaným príjmom a skutočnosťou (-18 830 eur- Poplatok za odpad ) vznikol nesprávnym použitým
rozpočtovej klasifikácie .
Príjmy z dobropisov sú prostriedky obce z preplatkov za elektrickú energiu vo výške 4 351,65
eur.
Úroky na bankových účtoch celkové plnenie na tejto položke dosiahlo výšku 176,17 eur. Nízke
úročenie zo strany bánk napriek tomu ,že obec mala po celý rok dostatok finančných prostriedkov na
jednotlivých účtoch.
Granty transfery a dotácie
Jedná sa o granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli použité v súlade s ich účelom vo výške
185 154,02 eur.
ZŠ: Normatívne a nenormatívne príspevky na prenesený výkon samosprávy vo výške 169 242,00
eur
Na opravu pomníka vojakov od susedných obcí a fyzických osôb 425,0 eur.
Obec získala 8 742,17 eur na aktivačné práce z ÚPSVaR.
VÚC TN – Slivkový festival 300,0 eur
Dotácie na prenesený výkon štátnej správy -hlásenie pobytu občanov ,register adries, životné
prostredie ,stavebný poriadok vo výške 3 178,53 eur.
DHZ 3000 eur
Príjmy z réžie školskej jedálne vo výške 26 571,21eur od 1.1.2017 sú aj príjmy ŠJ rozpočtované.

BEŽNÉ VÝDAVKY
Zdrojom krytia bežných výdavkov boli v schválenom rozpočte tak vlastné príjmy obce ako aj
prostriedky ŠR. Rozpočet po úprave k 31. 12. 2017 bol krytý vlastnými príjmami, prostriedkami ŠR,
inými prostriedkami.
1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zaťažujú rozpočet obce minimálne vo
výške 6,19%:
Skutočné čerpanie: 40 917,00 eur
Obec uhradila členské príspevky-Biomasa.
Plán : 0 eur
Skutočnosť: 667 eur
Požiarna ochrana
Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované
vo výške 3 287 (vlastné zdroje obce), rozpočet bol upravený na 6 457 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo
výške 3 000 EUR na materiálové vybavenie DHZ.
Nakladanie s odpadom do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadu. Výdavky za uloženie odpadu, ktoré sú výdavkom obce, boli rozpočtované vo výške 17 040
EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 18 500 eur.

Verejné osvetlenia zahŕňajú inštaláciu, prevádzkovanie, údržbu a skvalitnenie verejného osvetlenia
v obci vo výške 10 300 eur .Náklady sú o 756 eur vyššie oproti roku 2016.
Bývanie občianska vybavenosť skutočnosť 2250 eur oproti plánu (900 eur) viac o 1350 europlotenie studne.
Futbalisti TJ Klas- skutočnosť- 2200 eur-bežné výdavky sú v sume akej boli plánované
Slivkový festival- prebiehal 2. ročník náklady boli vo výške eur z toho vlastné zdroje z rozpočtu
1 550 eur obce 1250 eur a poskytnuté dotácie z VÚC 300 eur. Obec dokáže takéto veľké podujatie
s veľmi vysokou účasťou zabezpečiť s minimálnymi nákladmi.
Náboženské služby- prevádzka a údržba domu smútku. Skutočnosť(3000 eur) je o 2200 eur vyššia
ako plán nakoľko bola realizovaná oprava chladiaceho zariadenia v dome smútku.
Základná škola s Materskou školou :Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2017
zabezpečený z normatívnych vo výške a nenormatívnych finančných prostriedkov poukázaných zo
ŠR vo výške 306 864,44 . Nenormatívne finančné prostriedky podľa skutočného počtu žiakov,
vzdelávacích poukazov, a podľa skutočnej finančnej potreby na dopravné pre žiakov. Príspevky
rodičov na ŠKD,ŠJ v celkovej výške 26 571 eur. –z čoho sa skladá tá suma. Dotácie poskytnuté
obcou na základe VZN vo výške 111 051 eur.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY
Kapitálové príjmy boli v r. 2017 - 0,00 € a takto boli aj rozpočtované nakoľko obec nerátala zo
žiadnym predajom majetku vo svojom vlastníctve.
Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 45 000 eur dosiahnutá skutočnosť je 60 820,58 eur.
Finančné prostriedky boli použité na nákup pozemkov, dobudovanie zdravotného strediska a bytov,
prípravnú projektovú dokumentáciu (v sume 22 970 eur- energetický audit KD-3660 eur, 15 949 eur
KD. Okná KD-Predpoloma )
FINANČNÉ OPERÁCIE
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, sú to prostriedky obce, ktorými sa vykonávajú prevody
prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, avšak tieto
nevstupujú do výsledku hospodárenia obce.
Podľa § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec
hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje
hospodárenie a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných
príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu
rozpočtového roka.
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel

119 163,72 €.
44 686,03 €
77 477,69 €

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 78 903,62 EUR, ktoré
boli vylúčené zo prebytku hospodárenia roku 2016 v zmysle uznesenia O.Z., ktorým bol
schválený záverečný účet za rok 2016 bol zapojený do rozpočtu roku 2017 príjmovou
finančnou operáciou.
Prostriedky Fondu opráv a údržby boli zapojené vo výške 44,10 eur. Nevyčerpané
prostriedky z dotácií z predchádzajúcich rokov boli do rozpočtu zapojené vo výške 815,42
eur. V roku 2017 bola prijatá aj finančná zábezpeka 20 000 eur. V rámci schvaľovania
záverečného účtu za rok 2016 bol schválený prídel zo zostatku finančných prostriedkov do
rezervného fondu vo výške 78 903,62 EUR. Zostatok rezervného fondu z roku 2016 bol vo
výške 60 641,15 EUR. Výška rezervného fondu v roku 2017 dosiahla 139 544 eur,
prostriedky rezervného fondu v roku 2017 boli čerpané vo výške 48 753,36 eur. Konečný
zostatok k 31.12.2017 je 90 791,4 eur. (158 060,58 – výška rezervného fondu v roku 2018)
Výdavkové finančné operácie - splátky istiny úverov zo ŠFRB a finančná zábezpeka vo
výške 20 000,00 eur ,ktorá bola do konca roka 2017 vrátená.
Významnejšou skutočnosťou rozpočtu bolo nižšie plnenie výdavkov, čo možno hodnotiť
pozitívne.
Záverom tejto časti možno konštatovať, že vykonanými úpravami rozpočtu nedošlo k
narušeniu jeho vyrovnanosti a v priebehu celého roka boli dodržané podmienky § 10 ods. 7
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. ZÚ obsahuje
bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie. V rozpočte
sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR-podiely na daniach v správe štátu, dotácie na
financovanie prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, finančné
vzťahy k právnickým osobám v obci a k obyvateľom obce, vyplývajúce zo VZN obce a zo
zmlúv.
Prebytok rozpočtu obce bol zistený v súlade s ustanovením §10 ods. 3 a) a b) zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p . a podľa opatrenia MF SR
č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a
vyššie územné celky.
Podľa predloženého návrhu záverečného účtu dosiahla obec Nová Bošáca prebytok
rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške
68 633,89 EUR
Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v zn. n . p. sa vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo
určené na bežné výdavky vo výške 23,52 €,školského stravovania 312,28 €. a nevyčerpané
prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2017 vo výške 1 028,64 €.
2.Bilancia aktív a pasív
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku stúpa, majetok obce k
31.12.2017 je vyčíslený v účtovnej zostatkovej hodnote aktíva – majetok vo výške
1 142 250,51 € jeho trhová hodnota je však vyššia.

Na bankových účtoch obce je podľa Bilancie aktív a pasív Obce Nová Bošáca k 31.12.2017
suma 183 701,57 Eur, z ktorých bolo potrebné začiatkom roka uhradiť mzdy zamestnancom a
odvody do poisťovní. Na účte sú aj nevyčerpané účelovo určené prostriedky -fond opráv,
SF, finančné zábezpeky, ŠJ, rezervný fond vo výške 119 042,24 Eur.
Krátkodobé pohľadávky zaznamenali mierny pokles oproti roku 2016 o 691 €, napriek tomu
je potrebné klásť ešte väčší dôraz na ich vymáhanie príp. pristúpiť k vymáhaniu súdnou
cestou, resp. exekúciou najmä pri významných sumách. Na strane pasív tvoria najväčšiu
položku vlastné imanie – výsledok hospodárenia 637 256,14 €, zvyšok tvoria záväzky
460 035,11€, z toho najvyššie sú dlhodobé v celkovej sume 386 555 € (úvery). Dlhodobé
záväzky sa v r.2017 znížili o splátky úveru ŠFRB a úveru na výstavbu nájomných bytov.
Ostatné záväzky vyplývajú z miezd zamestnancov za mesiac december, odvody do Sociálnej
poisťovne, zdravotných poisťovní.
Vývoj pohľadávok a záväzkov

(v €)

k 31.12.2015

k 31.12.2016

Pohľadávky

11 335

11 350

Záväzky

189 130

185 810+ŠFRB

K 31.12.2017

10 756

188 925 +ŠFRB

K záväzkom pribudli dlhy zo ŠFRB –zmenou zákona sa pripočítavajú k dlhovej službe obce.
2. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Rudník má uzatvorené nasledovné úvery:
- ŠFRB SR – Výstavba náj.bytov 10 b.j.č.81 – uzatv.zmluva 357 802,75 €
- zostatok k 31.12.2017 266 439,48 €
- Prima banka a.s. – Teplovod bytovky

- uzatv.zmluva 26 555,00 €
- zostatok k 31.12.2017 19 555,14 €

- Prima banka a.s.-Výstavba bytového domu č.81- uzatv.zmluva
215 200,00 €
- zostatok k 31.12.17 97 107,56 €

Úroky zo splácania úveru síce zaťažujú bežný rozpočet vo výške 6 734,50 obce Nová Bošáca, ale
zanedbateľne.

.
Obec Nová Bošáca má uzatvorené 2 zmluvy o bankovom úvere na teplovod a na
výstavbu bytového domu vo výške 116 662,70 eur.
3. Prehľad o poskytnutých zárukách a podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2017 neposkytla žiadne záruky, nevykonávala podnikateľskú činnosť.

C. ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Nová Bošáca za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa tohto zákona. Návrh záverečného účtu obce Nová Bošáca
za rok 2017 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s
ustanovením § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým pred
prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/20045 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúčam obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Nová Bošáca za rok 2017 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
V Novej Bošáci dňa : 1. 06. 2018

Jarmila Konečníková
kontrolór obce

