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STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2012

V MAJCICHOVE DŇA 25. 06. 2013
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V zmysle § 18 f, odst. 1, písm.c zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2012.
Odborné stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Majcichov za rok 2012.
Návrh záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2012 bol spracovaný v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne
normy.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obsahuje najmä:
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odst. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou
- vysporiadanie hospodárenia za rok 2012
- finančné usporiadanie vzťahov
voči zriadeným právnickým osobám
voči založeným právnickým osobám
voči štátnemu rozpočtu
voči štátnym fondom
voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
- tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov
- bilanciu aktív a pasív k 31. 12. 2012
- prehľad o vývoji dlhu k 31. 12. 2012
- hodnotenie plnenia programov obce – hodnotiaca správa
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách
pre jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva podnikateľskú
činnosť a neposkytla záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Majcichov sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 71/2011 dňa 15. 12. 2011.
Celkový rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový, s prebytkom 1857 €.. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Schválený rozpočet bol v priebehu roka zmenený rozpočtovými opatreniami:
– č. 1/2012 zo dňa 26. 04. 2012 uznesením OZ č.9/2012
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č. 2/2012 zo dňa 30. 08. 2012 uznesením OZ č. 23/2012
č. 3/2012 zo dňa 08.11.2012 uznesením OZ č. 40/2012
č. 4/2012 zo dňa 13. 12. 2012 uznesením OZ č. 52/2012
č. 5/2012 zo dňa 15.12.2012 RO starostu obce
č. 6/2012 zo dňa 17.12.2012 RO starostu obce
č. 7/2012 zo dňa 21.12.2012 RO starostu obce
č.8/2012 zo dňa 31.12.2012 RO starostu obce

Tabuľka č. 1
Celkový rozpočet v €
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpaný rozpočet

812 990,00

859 020,00

870 559,90

798 270,00
9 120,00
5 600,00

837 278,00
15 335,00
6 407,00

848 817,27
15 335,58
6 407,05

0

9 970,00

10 038,00

0
0
0

9 970,00
0,00
0,00

10 038,00
0,00
0,00

Finančné operácie

47 000,00

32 510,00

20 957,65

PRÍJMY CELKOM

859 990,00

901 500,00

901 555,55

Výdavky bežné
z toho:
Výdavky obec
Výdavky ZŠ
Výdavky MŠ

761 533,00

812 819,00

745 927,49

330 698,00
333 920,00
96 915,00

340 172,00
374 792,00
97 855,00

287 357,91
360 884,99
97 684,59

Príjmy bežné
z toho:
Príjmy obec
Príjmy ZŠ
Príjmy MŠ
Príjmy kapitálové
z toho:
Príjmy obec
Príjmy ZŠ
Príjmy MŠ

Výdavky kapitálové
z toho:
Výdavky obec
Výdavky ZŠ
Výdavky MŠ

77 600,00

88 390,00

47 731,62

77 600,00
0,00
0,00

88 390,00
0,00
0,00

47 731,62
0,00
0,00

Finančné operácie

19 000,00

0

0

VÝDAVKY CELKOM

858 133,00

901 209,00

793 659,11

1 857,00

291,00

107 896,44

51 457,00
- 77 600,00
28 000,00

46 201,00
- 78 420,00
32 510,00

124 632,41
- 37 693,62
20 957,65

Hospodárenie
(prebytok ) v tom:
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
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Celkové príjmy v roku 2012 sa skladali z príjmov bežných a kapitálových. Kapitálový
rozpočet sa zostavoval iba pre samotnú obec, rozpočtové organizácie, t.j. MŠ a ZŠ kapitálový rozpočet nezostavovali.
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU OBCE
Príjmy bežného rozpočtu boli v roku 2012 šesťkrát upravované rozpočtovými opatreniami.
Prostredníctvom nich sa príjmy navýšili o 5,66 %. Aj takto navýšené bežné príjmy rozpočtu boli
prekročené o 1,34 %. Z uvedeného vyplýva, že rozpočet bol zostavený zodpovedne a reálne.
Transféry zo štátneho rozpočtu boli celkovo naplnené na 100,55 %, z toho najväčší, a to do
školstva, bol splnený na 100,00 %. V rámci transférov sa vyskytli aj príjmové položky, ktoré neboli
rozpočtované, ani upravované, a to transféry na stravovanie detí v hmotnej núdzi a tiež na školské
potreby detí v hmotnej núdzi.
Výnos dane z príjmov FO poukazovaný zo ŠR sa plnil na 99,95 %, čo možno hodnotiť kladne.
Vlastné dane obce sa vyvíjali priaznivo, daň z pozemkov sa splnila na 109,10 %, daň zo
stavieb na 106,59 %, daň za psa na 103,16 %. Daň za ubytovanie sa splnila iba na 82,16 %, čo je
podstatne menej, ako v roku 2011, kedy bola vysoko prekročená. Jej výška je však v absolútnych
číslach nízka, z toho dôvodu jej nesplnenie nemá na celkový rozpočet výraznejší vplyv.
Napriek pomerne slušnému výberu dane z nehnuteľností, nedoplatky k 31.12.2012 činili
2369,11 €.
Z kategórie vlastných príjmov je dôležité sledovať najmä daň za komunálne odpady a drobné
stavby, kde sme zaznamenali plnenie na 106,03 %, čo možno hodnotiť kladne. Napriek tomu činili
nedoplatky uvedenej dane k 31. 12. 2012 4225,42 €.
Pri tomto druhu príjmov je nevyhnutné sledovať ich aj v súvislosti s výdavkami na ukladanie
a odvoz odpadov. Celkové skutočné náklady na uvedenú činnosť predstavovali 49 997,72 €, kým
príjmy 40 291,75 €. Výdavky prevyšovali príjmy o 24,08 %. V roku 2011 predstavovali iba 16,61
%, nakoľko bola zvýšená sadzba komunálneho poplatku. V uvedenom roku sa rozdiel oproti
predchádzajúcim rokom podarilo výrazne znížiť, a to z 32 %, ale rozdiel sa začína znova zvyšovať.
Ďalšou dôležitou položkou vlastných príjmov je vodné, ktoré v roku 2012 vykázalo iba 84,13
%-né plnenie. Napriek tomu výdavky boli nižšie ako príjmy. Celkové príjmy z vodného predstavovali sumu 25 238,76 €, kým výdavky na prevádzku a údržbu vodovodu 24 187,07 €.
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
V návrhu rozpočtu na rok 2012 kapitálové príjmy neboli rozpočtované. Rozpočtovým opatrením sa však navýšili, a to z dôvodu predaja obecného pozemku vo výške 538,-- € a poskytnutím
grantu od Farmy Majcichov v celkovej výške 9 500,-- € na účely vybudovania detského ihriska a
nákupu športového zariadenia.
FINANČNÉ OPERÁCIE
V roku 2012 sa v rámci finančných operácií previedli prostriedky z rezervného fondu v celkovej výške 2230,-- € a z fondu údržby a opráv vo výške 15 507,69 €. Súčasne boli použité nevyčer-

– 5pané prostriedky zo ŠR určené pre ZŠ v celkovej výške 3 219,96 €.

PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Prijmy rozpočtových organizácií, t.j. MŠ a ZŠ sú neoddeliteľnou súčasťou príjmov Obce
Majcichov.
Vlastné príjmy MŠ v roku 2012 sa splnili na 114,41 %. V priebehu roka boli rozpočtovým
opatrením navýšené o 14 %.
ZŠ vlastné príjmy v priebehu roka upravovala tiež smerom nahor, a to až o 68 %, z 9 120 €
na 15335,58 €, ktoré boli ku koncu roka splnené na 100 %. Na pomerne veľkom navýšení sa podielala najmä dotácia z ÚPSVaR na zamestnanca so zdravotným postihnutím.

VÝDAVKY ROZPOČTU ZA ROK 2012
VÝDAVKY ROZPOČTU OBCE
Výdavky bežného rozpočtu Obce Majcichov sa splnili v roku 2012 na 84,47 %. Výdavky sa
v priebehu roka úpravou navyšovali o 2 %. Pôvodná výška výdavkov sa splnila na cca 86 %.
Výdavky kapitálového rozpočtu sa splnili na 54 %. Nízke % plnenia kapitálového rozpočtu
bolo spôsobené nesplnením niektorých zámerov pôvodne rozpočtovaných, ako napr. rekonštrukcia
vodovodu, projektová dokumentácia domu smútku, PD zberného dvora.
Celkové výdavky rozpočtu sa splnili na 78,19 %.
Výdavky rozpočtu boli rozčlenené do 13 programov a v rámci nich do 36 podprogramov.
% plnenia jednotlivých programov a podprogramov boli veľmi rôzne. Vplývala na to najmä už
spomínaná skutočnosť nesplnenia niektorých zámerov kapitálového rozpočtu. V prípade bežných
výdavkov najnižšie % plnenia vykazovali program č. 7 „Komunikácie a verejné priestranstvá“ s
plnením 48,55 % a program č. 2 „Propagácia a marketing“ s 58,97 %-ným plnením. Prekročený bol
iba program č. 3 „Internetové služby“ so 108,90 %-ným plnením. Ostatné programy sa plnili cca
v hraniciach 70 – 95 %.
V prípade kapitálových výdavkov bolo plnenie jednotlivých programov tiež rôzne. Od
0 % pri programe „č. 4 „Služby občanom“- išlo o PD domu smútku, ktorá sa neuskutočnila, až po
99,99 % plnenie pri programe č. 10 „Kultúra a šport“ - išlo o nákup nového zariadenia na čistenie
parkiet v KD. Na celkových kapitálových výdavkoch vo výške 47 731,62 € sa podielal program
č. 6 „Odpadové hospodárstvo“ sumou cca 14 tis. €, ktorá predstavovala výdavky na kanalizačné
prípojky. V poradí druhá najvyššia suma v rámci kapitálových výdavkov, a to cca 12 tis. € pripadla
na program č. 7 „Komunikácie a verejné priestranstvá“,v rámci ktorej sa dala vypracovať projektová dokumentácia na chodník na Sv. Jáne a zakúpenie a osadenie autobusových čakární.
VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Podobne ako príjmy, i výdavky rozpočtových organizácií zriadených Obcou Majcichov sú
neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu obce.
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upravované smerom nahor, a to o 1%. Možno konštatovať s uspokojením, že väčšina výdavkov sa
pohybovala od cca 92 do cca 100 %. Toto plnenie výdavkov, ale aj príjmov rozpočtu je dôkazom
kvalitne zostaveného rozpočtu a je aj výsledkom neustálej kontroly najmä výdavkov zo strany riaditeľky MŠ.
Výdavky ZŠ J. Palárika sa splnili v roku 2012 na 96,29 %, pričom sa v priebehu roka
navyšovali o 13 %. Samotná ZŠ plnila výdavky rozpočtu na 94,6 %, ŠKD na 98,45 % a ŠJ na
98,48 %. S uspokojením možno konštatovať, že v rozpočte ZŠ J. Palárika nebola prekročená žiadna
výdavková položka a čerpanie jednotlivých položiek bolo pomerne vyrovnané. Už druhý rok možno
sledovať, že zostavovaniu rozpočtu a jeho kontrole v priebehu roka sa venuje viacej pozornosti zo
strany vedenia školy aj zo strany OZ.
II. VYSPORIADANIE HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012
Z úvodnej tabuľky vidiť, že Obec Majcichov ukončila v roku 2012 bežný rozpočet s prebytkom 124 632,41 € , kapitálový rozpočet so schodkom - 37 693,62 € a finančné operácie
predstavovali 20 957,65 €. Obec v roku 2012 hospodárila s prebytkom 107 896,44 €.
Z uvedenej sumy sa na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov musia vylúčiť:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené normatívom na financovanie bežných výdavkov
v r. 2012 (ide o prostriedky na prenesené kompetencie v školstve) a to vo výške 11 488,18 €,
ktoré však obec môže použiť do konca marca 2013.
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR – účelové nenormatívne finančné prostriedky na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ v roku 2012 vo výške 211,23 €, ktoré tiež môže obec použiť do konca marca 2013.
Po odpočítaní uvedených súm je výsledok hospodárenia rozpočtu Obce Majcichov za rok
2012 prebytok v celkovej výške 96 197,03 €.

III. POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU
Podľa § 15, odst.1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec môže vytvárať peňažné fondy vrátane rezervného fondu z
a) prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b)zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c) zo zostatkov peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatkov
príjmových finančných operácií.
Podľa § 15, odst. 4 uvedeného zákona si obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.
V záverečnom účte Obce Majcichov je celá suma prebytku navrhnutá na na tvorbu rezervného
fondu.
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a ) SO ŠTÁTNYM ROZPOČTOM
Vzťahy so štátnym rozpočtom k 31. 12. 2012 Obec Majcichov vysporiadala až na položky uvádzané pri vyčíslovaní rozpočtového prebytku. Ide o sumu v celkovej výške 11 699,41 €, a to
konkrétne nevyčerpané normatívne prostriedky na školstvo a na dopravné pre žiakov ZŠ.
Nepoužité prostriedky vo výške 540,80 € určené na športové poukazy a voľby do NR SR boli vrátené do ŠR.
b) SO ŠTÁTNYMI FONDAMI
Obec v roku 2012 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
c) S OSTATNÝMI PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI - PODNIKATEĽMI
Obec Majcichov v súlade s VZN č. 1/2010 v roku 2012 poskytla z rozpočtu Obce Majcichov
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel dotácie v celkovej výške 15 187,56 €.
Z uvedenej sumy bolo Obci Majcichov vrátených 97,10 €, a to žiadateľom dotácie – STK Majcichov, ktorý v priebehu roka ukončil svoju činnosť a odovzdal konečné vyúčtovanie dotácie s uvedeným prebytkom.
Ostatné dotácie boli všetky vyčerpané. Vyúčtovanie poskytnutých dotácií bolo doložené dokladmi,
ktoré preverovala Komisia pre ekonomiku, rozvoj a kontrolu pri OZ v Majcichove.. V priebehu
roka hlavná kontrolórka uskutoční následnú kontrolu dodržania účelu poskytnutia dotácií pri ich
čerpaní.
V. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Návrh záverečného účtu Obce Majcichov obsahuje aj bilanciu aktív a pasív k 31. 12. 2012.
V porovnaní s rokom 2011 vzrástli aktíva i pasíva. V rámci aktív sa na vzraste podielali najmä
dlhodobý hmotný majetok, ktorý vzrástol o 80 988,71 € a tiež finančný majetok, ktorý sa navýšil
o 85 822,78 €. Pozitívom na strane aktív je aj zníženie pohľadávok, a to o 11 670,73 €.
Na strane pasív nedošlo oproti roku 2011 k výraznejším zmenám. Nachádza sa tu však veľmi významná položka, a to hospodársky výsledok, ktorým bol podobne, ako aj v minulom roku
zisk, a to v celkovej výške 149 548,24 €.
VI. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU, O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A
PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
V roku 2012 Obec Majcichov nemala uzatvorenú žiadnu zmluvu o úvere, mala iba záväzky
z bežnej činnosti uvedené v Bilancii aktív a pasív, taktiež neposkytla žiadne záruky a nerealizovala
–

– 8za vykazované obdobie podnikateľskú činnosť.
VII. ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2012 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 odst. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2012 v zmysle § 9 odst. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený
na úradnej tabuli a na internetových stránkach Obce Majcichov v predpísanej lehote.
Návrh záverečného účtu obsahuje všetky zákonom stanovené údaje a charakterizuje výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie roka 2012.
Riadna účtovná závierka za rok 2012 a hospodárenie obce za rok 2012 zatiaľ neboli overené auditorom podľa § 9 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a § 16 odst. 3 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Audit sa však uskutoční tak ako
aj v minulých rokoch a možno tiež predpokladať, že nebude obsahovať žiadne výraznejšie pripomienky.
V zmysle § 16 odst. 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam Obecnému zastupiteľstvu Obce Majcichov uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2012 výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje bez
výhrad“.

V MAJCICHOVE DŇA 25. 06. 2013

Ing. Rozália Hanzelová
hlavná kontrolórka

