Hlavný kontrolór obce České Brezovo
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016
V zmysle § 18 f ods. I písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce České Brezovo za rok 2016.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce
České Brezovo za rok 2016. Návrh bol zverejnený dňa 10.05.2017 na úradnej tabuli.
Návrh záverečného účtu obce České Brezovo za rok 2016 bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh
záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
− náležitosti návrhu záverečného účtu obce
− údaje o plnení rozpočtu
− aktíva a pasíva
− stav a vývoj dlhu
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so Zásadami rozpočtového hospodárenia
obce, Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom obce České Brezovo.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila
povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení § 9 ods. 4.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.
3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a
vývoji dlhu.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia
MF SR c. MF 0101752004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov
podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného účtu v
oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej klasifikácie na úrovni
oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.
Obec postupovala podľa § 16 ods. I 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
vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej
usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho
územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16
ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa
§ 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách
podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva podnikateľskú
činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie obce České Brezovo sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením Obecného zastupiteľstva č. 7/2015 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa 7. 12. 2015.
Schválený rozpočet Obec České Brezovo bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení tri krát.
prvá zmena schválená dňa 16.06.2016 uznesením č. 2/2016
druhá zmena schválená dňa 08.09.2016 uznesením č. 3/2016
tretia zmena schválená dňa 05.12.2016 uznesením č. 5/2016
Rozpočet celkove
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Príjmy celkové

126240

143180

146395,34

Výdavky celkové

126240

143180

141059,56

0

0

+5335,78

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Bežné príjmy

126240

134830

138045,34

Bežné výdavky

86840

96280

101888,61

+ 39400

+38550

+36156,73

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

0

8350

8350

Kapitálové výdavky

36400

43900

39170,95

Hospodárenie – prebytok
– schodok

-36400

-35550

-30820,95

Hospodárenie – prebytok
- schodok
Bežný rozpočet

podárenie – prebytok –
schodok
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

Finančné operácie
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

0

0

0

Výdavkové operácie

3000

3000

0

Hospodárenie – prebytok
– schodok

-3000

-3000

0

Príjmové operácie

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

146395,34

100 Daňové príjmy
z toho
110 Dane z príjmov
120 Dane z majetku
130 Dane za tovary a služby, TKO a pes

128470,47
93555,35
29076,86
5838,26

200 Nedaňové príjmy
z toho:
210 Príjmy z prenajatých pozemkov, priestorov a budov
220 Administratívne poplatky a iné poplatky
230 Kapitálové príjmy
240 Úroky z vkladov
290 Iné nedaňové príjmy

4439
655,31
1822,21
850
26,67
1083,81

300 Granty a transfery
z toho:
310 Tuzemské bežné granty a transfery
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

13485,87

500 Prijaté úvery, pôžičky
z toho:
510 Tuzemské úvery

0

10157,48
3328,39

0

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy a to hlavne podielové dane.
Rozpočet obce bol 92 057 €, skutočnosť 93555,35 €, % plnenia 101,63
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 28005 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 29076,86 €, čo je 103,83 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21797,93 €, dane zo stavieb boli v sume 7149,33 €
a dane z bytov boli v sume 129,60 €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 1734,11 €, z toho nedoplatky za rok 2016 v sume 836,15 € a z minulých
rokov 897,86 €.
Daň za psa - rozpočet 500 €, skutočnosť 545 €, % plnenia 109
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet 5051 €, skutočnosť 5293,26 €, %
plnenia 104,80.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky v sume 877,31 €, z toho nedoplatky za rok 2016 v sume
521,18 € a z minulých rokov 356,13 €.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 618 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 656,31 €, čo je 106,20 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 270 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 291,50 €, čo je 107,96 %
plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overenie podpisov a listín, ktoré sú
v sume 168 €.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 712 € bol skutočný príjem 838,73 €, čo je 117,80 %. Patria sem prijaté poplatky a
platby za odpadové KUKA nádoby, služby za odvysielané relácie v miestnom rozhlase, poplatky za
kosenie a za odovzdaný elektroodpad.
Odpadové KUKA nádoby:
Miesto a relácia:
Poplatky za kosenie:
Elektroodpad:
Štartovné, súťaž DHZ

103,20 € - platby za odpredané KUKA nádoby za
nákupnú cenu
87 € - sú to poplatky za miesto a reláciu inkasované
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva
260 € - príjmy predstavujú poplatky od občanov za
kosenie
13,53 € - príjem za odovzdaný elektronický šrot – odpad
375,- € príspevok na úhradu občerstvenia

Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 30,- € bol skutočný príjem 26,67 €, čo je 88,90 %.
Poplatky a platby za stravné
Poplatky za stravné od zamestnancov obce. Rozpočet bol 600,- €, skutočnosť 691,98 €, 115,33%
Vrátený preplatok za energie

Príjem za vrátený preplatok za energie z roku 2015 v sume 1 083,81,- € jedná sa o
elektrickú energiu a plyn.
Transfery, granty, dotácie
Rozpočet na rok 2016 predstavuje čiastku 5987 €, skutočnosť 5985,87 €, % plnenia 99,98.

Banskobystrický samosprávny kraj – súťaž DHZ
400,- eur
Okresný úrad Lučenec – transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia
pobytu občanov a register obyvateľstva
166,65 eur
Okresný úrad Lučenec - transfer na pren. výkon št. správy na register adries 9,- eur
Okresný úrad Lučenec – transfer na financovanie Volieb do NR SR
1 252,74 eur
ÚPSVaR Lučenec – Cesta z kruhu nezamestnanosti
2 076,84 eur
Dobrovoľnícka služba
80,64 eur
Ministerstvo vnútra – transfer na financovanie DHZ
2 000,- eur
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2016 predstavuje čiastku 8350 €, skutočnosť 8350 €, % plnenia 100.

Kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu /strecha KD Váľkovo/
Kapitálový príjem z predaja aktív /ŠKODA Fabia/
Kapitálový grand od Nadácie Allianz /merače rýchlosti/
Finančné operácie
Obec nemala finančné operácie.

6 000,- eur
850,- eur
1 500,- eur

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

141059,50

600 Bežné výdavky
z toho:
610 Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania
620 Príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
650 Splácanie úrokov

101888,61
31370,52
11856,07
58252,22
409,80

700 Kapitálové výdavky
z toho:
710 Obstaranie kapitálových aktív

39170,95
39170,95

800 Finančné operácie

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 30180,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 31370,52 EUR, čo je
103,94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10965,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 11856,07 EUR, čo je
108,13 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 54750,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 58252,22 EUR, čo je
106,39 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 385,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 409,80 EUR, čo
predstavuje 106,44 % čerpanie.
Výsledok hospodárenia
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Bežný rozpočet

39400

38550

36156,73

Kapitálový rozpočet

-36400

-35550

-30820,95

Finančné operácie

-3000

-3000

0

0

0

+5335,78

Výsledok hospodárenia
- prebytok - schodok

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods.
3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Podľa opatrenia MF SR č. 16786/20007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
fondy, obce a VÚC.
Stav na účte 221 – Bankové účty ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov je
74 547,09 €.

NÁVRH PRE OZ:
Podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o
použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Výsledok hospodárenia :
AK T ÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

696921,23

730214,51

Neobežný majetok spolu

623695,58

649763,92

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

535227,58

561295,92

Dlhodobý finančný majetok

88468

88468

72131,73

79226,36

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

2171,38

3696,32

Finančné účty

69960,35

75530,04

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1093,92

1224,23

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

696921,23

730214,51

Vlastné imanie

528725,63

554510,73

50536,58

0

0

0

528725,63

554510,73

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Časové rozlíšenie

PA S Í VA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

Záväzky

21018,98

31985,88

1424,85

1031,14

0

0

Dlhodobé záväzky

246,92

143,17

Krátkodobé záväzky

3647,48

15111,84

Bankové úvery a výpomoci

15699,73

15699,73

Časové rozlíšenie

147176,62

143717,9

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Pohľadávky
Stav
k 31.12 2015

Stav
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2171,38

3696,32

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

Stav
k 31.12 2015

Stav
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

21018,98

31985,88

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Pohľadávky

Záväzky
Záväzky

Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Účelové určenie grantov a transferov

OÚ Lučenec

REGOB

Suma prijatých
prostriedkov v €
166,65

OÚ Lučenec

Register adries

9

OÚ Lučenec

Financovanie volieb NR SR

1252,74

MV SR

Transfer na financovanie DHZ

2000

BBSK

Súťaž DHZ

400

ÚPSVaR LC

Cesta z kruhu nezamestnanosti

2076,84

ÚPSVaR LC

Dobrovoľnícka služba

80,64

Poskytovateľ

Poskytnuté dotácie

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2011 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Evanjelická cirkev

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

Rekonštrukcia evanjelického kostola v
Českom Brezove

1500

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Zostatok úverového účtu k 31. 12. 2016 897,27 €.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce České Brezovo za rok 2016 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu obce České Brezovo za rok 2016 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený
najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2016 a hospodárenie obce za rok 2016 v súlade s § 9 ods. 4 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neboli zatiaľ
overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2016 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve v z.n. p.
účtovná závierka za rok 2016 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu obce České Brezovo k 31. 12. 2016 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce České Brezovo za
rok 2016 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Českom Brezove: 15.6.2017

Ing. Alena MARKOVÁ
hlavný kontrolór obce

