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                                                           S t a n o v i s k o  

                                     k záverečnému účtu obce Neporadza za rok 2016  

 

 

 

 

1.ÚVOD 

 

 

 V súlade s odstavcom 1. písm. c) § 18f zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám stanovisko k záverečnému účtu obce Neporadza za rok 2016.  

 

Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Neporadza za rok 2016 bolo spracované na 

základe predloženej účtovnej závierky obce Neporadza za rok 2016.  

 

Záverečný účet obce Neporadza bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení, ktoré je určené § 16 ods. 5 zákona č. 

583/2004 Z.z., podľa ktorého záverečný účet obce obsahuje najmä:  

1. Rozpočet obce na rok 2016 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 

4. Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov  

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.  

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti   

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

- zriadeným a založeným právnickým osobám 

- štátnemu rozpočtu 

- štátnym fondom 

- rozpočtom iných obcí 

- rozpočtom VÚC 

12. Hodnotenie plnenia programov obce 

 

  

 

Účtovná závierka, ktorá je súčasťou záverečného účtu a ktorá bola overená audítorom, bola 

vykonaná v súlade s príslušnými predpismi a obsahuje všetky povinné náležitosti podľa § 17 

ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve.  

 

 



2. STANOVISKO K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU PODĽA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ  
 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Neporadza na rok 2016 dňa 4.12.2015 uznesením 

č. 41/2015. Rozpočet bol v priebehu roku 2016 upravovaný a schválený rozpočtovými 

opatreniami starostu sedemnásťkrát a na zasadnutiach obecného zastupiteľstva trikrát :  

- rozpočtovým opatrením č   1/2016 dňa    8.1.2016 

- rozpočtovým opatrením č.  2/2016 dňa  28.1.2016  

- rozpočtovým opatrením č.  3/2016 dňa  29.1.2016 

- rozpočtovým opatrením č.  4/2016 dňa    2.3.2016 – uznesenie OZ č. 9/2016 

- rozpočtovým opatrením č.  5/2016 dňa    4.4.2016 

- rozpočtovým opatrením č.  6/2016 dňa    2.5.2016  

- rozpočtovým opatrením č.  7/2016 dňa    2.6.2016 

- rozpočtovým opatrením č.  8/2016 dňa    2.7.2016 

- rozpočtovým opatrením č.  9/2016 dňa  28.7.2016 – uznesenie OZ č. 15/2016 

- rozpočtovým opatrením č.10/2016 dňa    1.8.2016  

- rozpočtovým opatrením č.11/2016 dňa  12.8.2016 

- rozpočtovým opatrením č.12/2016 dňa    2.9.2016  

- rozpočtovým opatrením č.13/2016 dňa  4.10.2016  – uznesenie OZ č. 18/2016 

- rozpočtovým opatrením č.14/2016 dňa  5.10.2016   

- rozpočtovým opatrením č.15/2016 dňa  6.10.2016 

- rozpočtovým opatrením č.16/2016 dňa  2.11.2016 

- rozpočtovým opatrením č.17/2016 dňa  8.12.2016  

 

   

  Rozpočet obce k 31.12.2016 v celých € : 

 

 Schválený  

rozpočet  

Upravený 

rozpočet  

 

Skutočnosť 

 31.12.2016 

Príjmy celkom 289 924 338 208 337 949,72 

z toho :    

Bežné príjmy 289 924 314 657 314 399,75 

Kapitálové príjmy           0  22 958  22 957,50 

Finančné príjmy           0      593       592,47 

    

Výdavky celkom 289 924 338 208 327 022,16 

z toho :    

Bežné výdavky 256 074 278 439 267 639,91 

Kapitálové výdavky  13 000  16 231  16 130,20 

Finančné výdavky  20 850  43 538  43 252,05 

 

 

V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. podľa § 29 a 30 a internej smernice 

k aplikovaniu zákona bola vykonaná  inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov obce k 31.12.2016. 

  

V pokladničnej hotovosti bola v priebehu roka 2016 vykonaná fyzická inventarizácia. 

Inventarizačné rozdiely neboli zistené.  

 

  



Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 : 

 

 

Celkové príjmy obce predstavovali výšku 337 950 eur. Členia  sa na príjmy : 

- príjmy bežného rozpočtu  

- príjmy kapitálového rozpočtu 

- finančné operácie príjmové 

 

Bežné príjmy obce v roku 2016 boli naplnené vo výške 314 400 eur z toho : 

- daňové príjmy vo výške     232 795 eur  

- nedaňové príjmy vo výške   37 468 eur  

- granty a transfery vo výške  44 137 eur 

Bežné príjmy oproti roku 2015 boli vyššie o 25 087 eur. 

  

Kapitálové príjmy boli naplnené vo výške 22 957 eur :  

 -  na základe vrátenia DPH za kamerový systém vo výške 22 687,50 eur.   

 -  na základe predaja pozemkov vo výške 270,00 eur  

                   

Finančné operácie príjmové boli naplnené vo výške 593,00 eur : 

- z dôvodu nevyčerpaných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv za minulé roky 

vo výške 592,47 eur v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.  

 

 

Rozbor  plnenia výdavkov obce za rok 2016 : 

 

 

Celkové výdavky obce predstavovali výšku  327 022 eur. Členia sa na výdavky : 

- výdavky bežného rozpočtu 

- výdavky kapitálového rozpočtu  

- finančné operácie výdavkové  

 

Bežné výdavky obce v roku 2016 boli realizované na základe schváleného rozpočtu vo výške 

267 640 eur.  

Bežné výdavky oproti roku 2015 boli vyššie o 12 393 eur.  

Najväčšiu položku tvoria výdavky na výkonné a zákonodarné orgány vo výške 70 810 eur, 

základná škola vo výške 36 926 eur, materská škola vo výške 54 693 eur, rozvoj obcí vo výške 

24 553 eur, školské stravovanie vo výške 15 952 eur, nakladanie s odpadmi vo výške 13 025 eur, 

transakcie verejného dlhu vo výške 5 690 eur, verejné osvetlenie vo výške 5 756 eur, školský 

klub vo výške 6 725 eur a kultúrne služby vrátane kultúrnych domov vo výške 9 622 eur.   

 

Kapitálové výdavky predstavovali  výšku 16 130 eur boli použité : 

a) obstaranie projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií : 

- centrálna zóna – „Výstavba detského ihriska vrátane úpravy verejného priestranstva“ – 

projektová dokumentácia vo výške 1 812 eur, 

účelová mapa – overenie priebehu podzemného vedenia vo výške 252 eur,  

- „Futbalové a multifunkčné ihrisko“ – projektová dokumentácia vo výške 1 980 eur, 

- „Zníženie energetickej náročnosti obecných budov materskej školy a kultúrneho domu 

Neporadza“ – projektová dokumentácie vo výške 11 800 eur,      

b) vysporiadanie vlastníctva pozemkov – cintorín Rožňava Neporadza vo výške 286 eur.                      

   

 



         

Finančné operácie výdavkové boli vo výške 43 252 eur použité :  

a) na splácanie úveru investičná výstavba Prima banka a.s. vo výške 28 687 eur 

b) na splácanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 14 565 eur  

 

 

 

 

Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2016 

 

 

Zostatok finančných operácii v sume 10 927,56 eur  zistený podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. 

c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je zdrojom peňažných fondov obce a bude 

použitý nasledovne :   

 -  na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 927,56 eur 

 

 

 

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu  

 

 

Rezervný fond : 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na 

analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Zostatok 

k 31.12.2016 bol vo výške 10 853,12 eur. 

 

 

Sociálny fond : 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Zostatok k 31.12.2016 bol vo 

výške 122,53 eur. 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv :  

Fond je tvorený od 1. januára 2015 k bytovému domu, ktorý bol postavený z prostriedkov ŠFRB 

Zostatok k 31.12.2016 bol vo výške 1 234,78 eur. 

 

 

 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 

 

Aktíva : 

Názov   Stav k  1.1.2016 Stav k  31.12.2016 

Majetok spolu 1 307 125 1 251 368  

Neobežný majetok spolu 1 290 384 1 222 956 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 205 962 1 138 534 



Dlhodobý finančný majetok 84 422 84 422 

Obežný majetok spolu 15 674 27 405 

z toho :   

Zásoby 1 323 1 443 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  1 371 2 026 

Finančné účty  12 980 23 937 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1 068 1 006 

 

Pasíva : 

Názov Stav k  1.1.2016 Stav k  31.12.2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 307 126 1 251 368 

Vlastné imanie  245 588 276 450 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  245 588 276 450 

Záväzky 484 291 436 476 

z toho :   

Rezervy  8 077 1 156 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 357 734 343 046 

Krátkodobé záväzky 41 539 44 022 

Bankové úvery a výpomoci 76 941 48 251 

Časové rozlíšenie 577 246 538 442 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016: 

 

 

Obec k 31.12.2016 evidovala tieto záväzky: 

- voči bankám – úver Komunál  Prima banka      48 251 eur 

- voči dodávateľom                                                 3 458 eur 

- voči daňovému úradu                                              860 eur 

- voči ŠFRB                                                        354 646 eur 



- voči zamestnancom                                    7 538 eur 

- voči orgánom sociálneho zabezpečenia               4 864 eur  

-    iné záväzky – členské OZ, zrážky zo mzdy             971 eur 

-    nevyfakturované dodávky                                        360 eur  

-    rezervy krátkodobé – súdny spor                          1 156 eur  

-    zábezpeka nájomcovia bytov                              10 826 eur  

-    prijaté preddavky školská jedáleň                           423 eur          

-    sociálny fond                                                            122 eur  

 

 

       Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.  :  

 

 

Obec  v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2014 o dotáciách :   

        -  TJ – Slovan Neporadza vo výške                       3 056 eur   

        -  JDS – Neporadza vo výške                                   200 eur  

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2014 

o dotáciách. 

 

    

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosť :  

 

 

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.  

 

 

Finančné usporiadanie vzťahov voči :  

 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám  

b) štátnemu rozpočtu  

c) štátnym fondom  

d) rozpočtom iných obcí  

e) rozpočtom VÚC  

 

a) finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám :  

      Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby.  

 

      b)  finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu :  

           Zo štátu bola poskytnutá dotácia vo výške  44 137 eur. Táto dotácia bola vyčerpaná do   

           výšky 44 137 eur.       

 

      c)  finančné usporiadanie voči štátnym fondom :   

           Obci neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

      d)  finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obci :  

Na  základe zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu vo Svinnej, obec na základe                                                                                                                                             

vystavenej faktúry uhradila náklady spojené s činnosťou stavebného úradu. 

 

f) finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC :  

           V roku 2016 obec nebola príjemcom dotácie z rozpočtu VÚC. 



 

Rozpočtové hospodárenie je v súlade s platnými predpismi a nedošlo k žiadnemu neprístupnému 

a neoprávnenému čerpaniu rozpočtových prostriedkov. Rozpočtová klasifikácia bola 

dodržiavaná. 

 

Zákonná povinnosť podľa § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bola splnená. Záverečný účet obce bol zverejnený 15 dní spôsobom v obci 

obvyklým. 

 

Záverečný účet obsahuje v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné 

doklady :  

- výkaz ziskov a strát,                      

- výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy 

- súvaha,  

- poznámky k účtovnej závierke.  

 

 

Odporúčam obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu za rok 2016 bez výhrad.  

 

 

 

 

V Neporadzi   3.apríla 2017                                                             Ing. Ľudmila Kopecká 

                                                                                                          hlavný kontrolór obce 

 

 


