Ing. Jana Púchla, hlavný kontrolór Obce Smolenice, SNP č. 52,
919 04 Smolenice

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Smolenice za rok 2014.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Smolenice za rok 2014. Návrh bol zverejnený dňa 14.05.2015 na úradnej tabuli obce
pri obecnom úrade a dňa 26.05.2015 na webovej stránke obce.
Návrh záverečného účtu Obce Smolenice za rok 2014 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 hodnotil:
-

náležitosti návrhu záverečného účtu obce
údaje o plnení rozpočtu
aktíva a pasíva
stav a vývoj dlhu
údaje o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

I. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
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 odsek
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 Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, (v znení č.
MF/008978/2006-421,
č.
MF/009212/2008-421,
č.
MF/011928/2010-421,
č.
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MF/021218/2010-421, č. MF/025825/2010-421, č. MF/010211/2012-421, č. MF/23213/2013421, č. MF/19698/2014-421), ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri
zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtu územnej samosprávy.

Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. K 31.12.2014 obec 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 § l6 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.

II. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Obec na rok 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Pôvodný rozpočet na rok 2014 bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č.
XXIV/3 dňa 31.03.2014. Rozpočet obce bol zostavený ako prebytkový.
Schválený rozpočet obce Smolenice bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných nasledovných rozpočtových opatrení:
Uznesením č.:
Uznesením č.:
Uznesením č.:
Uznesením č.:
Uznesením č.:
Uznesením č.:

XXV/22
zo dňa 24.06.2014
XXVI/9
zo dňa 30.06.2014
XXVI/10 zo dňa 30.06.2014
XXVIII/4 zo dňa 25.08.2014
XXIX/3
zo dňa 01.10.2014
XXX/5
zo dňa 13.11.2014

1. rozpočtové opatrenie
2. rozpočtové opatrenie
3. rozpočtové opatrenie
4. rozpočtové opatrenie
5. rozpočtové opatrenie
6. rozpočtové opatrenie

Kontrolou zmien rozpočtu podľa prijatých uznesení bolo zistené, že rozpočtové zmeny
v priebehu roku 2014 boli vykonávané v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Obec zároveň v zmysle vyššie citovaného zákona viedla operatívnu evidenciu
o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

Rozpočet celkove:
Rozpočet 2014

Upr. rozpočet

Plnenie 2014

Plnenie %

Rozpočtové príjmy spolu:

1 584 570

1 775 170

1 768 185

99,6%

Rozpočtové výdaje spolu:

1 583 881

1 774 981

1 601 808

90,2%

689

189

166 377

88030,2%

Hospodárenie obce:
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Bežný rozpočet:
Rozpočet 2014

Upr. rozpočet

Plnenie 2014

Plnenie %

Bežné príjmy spolu:

1 547 854

1 547 854

1 548 147

117%

Bežné výdaje spolu:

697 147

717 724

658 633

91,8%

Hospodárenie obce:

850 707

830 130

889 514

107,15%

Kapitálový rozpočet:
Rozpočet 2014

Upr. rozpočet

Plnenie 2014

Plnenie %

Kapitálové príjmy spolu:

1 000

1 000

4 833

483%

Kapitálové výdaje spolu:

277 000

435 023

253 519

58,3%

-276 000

-434 023

-248 686

57,3%

Hospodárenie obce:

Finančné operácie:
Rozpočet 2014

Upr. rozpočet

Plnenie 2014

Plnenie %

Príjmové finančné operácie:

3 416

194 016

190 340

98,10%

Výdajové finančné operácie:

32 612

32 612

33 504

102,73%

-29 196

161 404

156 836

97,16%

Rozpočet
2014

Upravený
rozpočet

Hospodárenie obce:

Plnenie rozpočtu daňových príjmov :
Daňové príjmy- dane z príjmov, dane z
majetku
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve
Daň z nehnuteľností
Dane za špecifické služby
Za psa
Za ubytovanie
Za užívanie verejného priestranstva
Za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Daň za jadrové zariadenie

Plnenie
2014

Plnenie %

852 681

852 681

856 329

100,2%

705 681

705 681

707 840

100,3%

147 000
120 080
2 000
1 600
4 100

147 000
120 080
2 000
1 600
4 100

148 489
114 901
1 937
2 052
4 074

101%
95,7%
96,9%
128,3%
99,4%

95 000

95000

89 458

94,2%

17 380

17 380

17 380

100%

Daň z príjmov a kapitálového majetku
Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov obce je daň z príjmov fyzických osôb tzv.
podielová daň zo ŠR, ktorá predstavuje 44,99% z celkových skutočných bežných príjmov.
MF SR zverejnilo výšku podielových daní na rok 2014 dňa 18.12.2013 pre obec Smolenice
vo výške 705 681,- €. V skutočnosti boli podielové dane poukázané vo výške 707 840,- €, čo
je o 2 159,- € viac oproti prognózovanej výške.
Daň z majetku je tvorená daňami z nehnuteľností a to : z pozemkov, zo stavieb a z bytov a
nebytových priestorov.
V roku 2014 obec eviduje 1847 zdaňovacích objektov s počtom daňovníkov 1613.
Z celkového počtu má 336 objektov zníženú daňovú povinnosť ( dôchodcovia, ZŤP) a 50
objektov je oslobodených od platenia dane ( cirkevné objekty, škola, dobiehajúce
kolaudácie...)
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Predpis dane z nehnuteľností na rok 2014 bol vo výške 147 000,- EUR, skutočný výber dane
dosiahol výšku 148 489,-€, t.j. plnenie 101%.
Dane za tovary a služby predstavujú dane za špecifické služby – miestne poplatky podľa
zákona o miestnych poplatkoch ako aj platného všeobecne záväzného nariadenia obce.

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2012 – 2014
Druh dane
Daň z nehnuteľností
Za psa
Za ubytovanie
Za užívanie ver. priestr.
Za komunálny odpad
Za jadrové zariadenia

rok 2012
146 212
2 453
1 945
6 996
82 962
22 627

rok 2013
149 179
2 019
1 919
4 857
85 038
17 380

v EUR
rok 2014
148 489
1 937
2 052
4 074
89 458
17 380

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov:

Kapitálové príjmy

Rozpočet
Upravený
2014
rozpočet
Plnenie 2014 Plnenie %
1 000
1 000
4 833 483,3%

Kapitálové príjmy svojou dosiahnutou výškou 4 833,- € zaznamenali plnenie na 483,3 %.
Na ich navýšení sa podieľali kapitálové príjmy z predaja pozemkov.
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov:

Kapitálové výdavky
Ulica Jahodnícka - cesta

Ulica Štúrova – oprava zvršku cesty
Chodník Štúrova
Ulica Za bránou – oprava zvršku cesty
Ulica Kukučínova - oprava zvršku cesty
Dlažba pri farskom úrade
Ulica Budovateľská – poškodený kanál
Monitoring a čistenie kanalizácie
Kúpa pozemku pri fare – vybud. parkovísk
Oprava oporného múra
Oprava kaplnky Vendelín
KD elektrorozvádzače – výmena ističov
Teplá voda ZŠ
Rozšírenie MŠ o jednu triedu
ZŠ rozvody elektro, bezpečnosť
Protipovodňový projekt

Rozpočet
Upravený
2014
rozpočet
Plnenie 2014 Plnenie %
277 000
435 023
253 519
58,3%
0
19 000
18 183
95,7%
0
90 000
2690
3%
0
27 000
27 040
100,2%
0
17 000
3 723
22%
0
17000
17 228
101,3%
0
17 000
15 364
90,4%
0
3 373
3 373
100%
0
4 513
4 513
100%
0
2 155
2 155
100%
0
6 000
6 000
100%
0
4 000
3 608
90,2%
0
3 000
2 975
99,2%
0
1 200
1 200
100%
0
8 300
8 256
99,5%
0
1 500
2 907
193,8%
0
1 500
750
50%
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Cesta II/502

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Geometrický plán Na lúkach
Hviezdoslavova
Oprava krížovej cesty
Oprava ulice Pod Molpírom
Dopravné značky - cesty
Úprava vjazdov ulica Štúrova
Odvodňovacia priekopa
Dokončenie chodníka pri B5
Ulica Krátka - odvodnenie
Cesta II/502 Parkovanie OcÚ + mosty
Cesta II/502 výjazdy
Pivovarská, Pod Molpírom - oprava
Osvetlenie malého ihriska
Úprava parku – OZ naše Smolenice
Úprava cesty Za bránou
Ostatné investičné akcie

9 202
330
36 000
4 000
5 000
1 500
1 500
16 000
1000
16 000
15 561
10 000
5 000
2 600
10 000
650
0

7 747
330
35 749
4 350
4 923
1 602
1 500
17 609
960
4 308
7 255
8 996
4 394
2 600
9 900
650
20 681

84,2%
100%
99,3%
108,8%
98,5%
106,8%
100%
110%
96%
26,9%
46,6%
89,9%
87,9%
100%
99%
100%
-

Plnenie rozpočtu v oblasti kapitálových príjmov je vo výške 4 833,-€, na druhej strane
kapitálové výdavky v sledovanom období vykazujú plnenie vo výške 507 038,- €.
Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkami
finančných prostriedkov z minulých rokov čo je v súlade s § 10 ods.7 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy podľa ktorého: „Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako
vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento
schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku
z minulých rokov, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom
rozpočtovom roku.“
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 bol upravený o ďalších 9 položiek v celkovej
hodnote 77 439,-€, ktoré vykazujú nulové plnenie.

Výsledok hospodárenia:
Rozpočet 2014

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Vylúčenie z prebytku
Výsledok hospodárenia

Upr. rozpočet

305 885

Plnenie 2014

-29 196

272 808
-434 023
161 404

0

0

689

189

-276 000

Plnenie %

258 227

94,7%

-248 686

57,3%

97,2%
23 873
142 504 75 398,9%
156 836

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. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
5

o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC.
Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie príspevkov
a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR.

Týka sa nedočerpaných dotácií na :
-

-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky
(dopravné – škola) poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
vo výške 123,-€
nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške
23 750,-€

Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 v objeme 142 504,- € je súčasťou
návrhu záverečného účtu.
Návrh pre obecné zastupiteľstvo:
Podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy „o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.“
Odporúčam celý prebytok hospodárenia za rok 2014 previesť do rezervného fondu roku
2015.

III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Bilancia vybraných aktív a pasív – porovnanie:
Súvahová položka

AKTÍVA
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho Dlhodobý nehmotný majetok
z toho Dlhodobý hmotný majetok
z toho Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho Zúčtovanie medzi subjektmi VS
z toho Dlhodobé pohľadávky
z toho Krátkodobé pohľadávky
z toho Finančné účty

Stav na konci
obdobia v €

31.12.2013
3 916 957,66
3 627 264,22
1 275,92
2 893 053,22
732 935,08
288 079,89
63 620,61
0
31 444,50
193 014,78

Stav na konci
obdobia v €

31.12.2014
4 157 933,73
3 832 510,54
1 275,92
3 098 299,54
732 935,08
325 353,59
64 766,58
0
50 094,78
210 492,23

Rozdiel

2013-2014
240 976,07
205 246,32
205 246,32
37 273,7
1 145,97
18 650,28
17 474,45
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PASÍVA
Vlastné imanie a záväzky spolu

3 916 957,66
2 484 221,24
0
2 484 221,24
865 486,16
15 074,79
828 929,48
3 806,69
17 623,10

Vlastné imanie
z toho Oceňovacie rozdiely
z toho Výsledok hospodárenia
Záväzky
Rezervy
z toho Dlhodobé záväzky
z toho Krátkodobé záväzky
z toho Bankové úvery a výpomoci

4 157 933,73
2 769 254,41
0
2 769 254,41
932 597,06
2200,00
751 668,77
168 225,51
10 379,70

240 976,07
285 033,17
285 033,17
67 110,9
- 12 874,79
- 77 260,71
164 418,82
- 7 243,4

Údaje v tabuľke ukazujú vývoj vybraných položiek aktív a pasív v priebehu účtovného roka.
Z tabuľky je zrejmé, že v priebehu roka došlo k nárastu aktív o takmer 241 tisíc €. Zvýšil sa
dlhodobý hmotný majetok o vyše 205 tisíc €.
V pasívach sa znížili dlhodobé záväzky o vyše 77 tisíc €, naopak krátkodobé záväzky boli
navýšené o viac ako 164 tisíc €. Vysoký nárast krátkodobých záväzkov k 31.12.2014 nastal v
dôsledku prijatých faktúr za vykonané investičné akcie, ktoré boli uhradené z rozpočtu obce
v januári 2015.

IV. DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE
Obec v roku 2014 poskytla zo svojho rozpočtu dotácie žiadateľom v zmysle VZN č. 48/2013
O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, schválené uznesením č. XXI/12 zo dňa
16.12.2013
Dotácie boli poskytnuté nasledovným žiadateľom:
Žiadateľ dotácie

OŠK Smolenice

Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Schválené

2014

uznesením č.

2014
9600,-

9600,- Schválené v rozpočte

Veronika Klčová

0,-

Klub dôchodcov OcÚ

0,-

3799,- XXV/22, XXIX/3

Klub amerického futbalu -

0,-

1000,- XXV/22

Cyklistický klub Karpaty

0,-

3000,- XXV/22

ZO SZZ

0,-

1000,- XXVI/9

ZO SZCH

0,-

2000,- XXVI/9

Športový klub Drako

0,-

1000,- XXVIII/4

PZ Driny

0,-

700,- XXVIII/4, XXIX/3

OZ Záruby

0,-

500,- XXX/5

200,- XXV/22

Eagles
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Šachový krúžok

0,-

130,- XXIX/3

Klub protifašistických

0,-

200,- XXIX/3

bojovníkov
Klaster

0,-

Nákup vecných cien pre

0,-

150,- XXIX/3

0,-

336,- XXIX/3

1000,- prac. str. poslancov

žiakov ZŠ
Spoloč. podujatia – úhrada
nákladov

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 pre organizácie boli rozpočtované ako Kultúrno spoločenské a športové podujatia a schválené boli vo výške 14 750,- €. Skutočné čerpanie
k 31.12.2014 bolo zaznamenané vo výške 15 015,- €, išlo o navýšenie o 264,- €.
Samostatnú položku v rozpočte obce tvorí dotácia pre Obecný športový klub Smolenice.
Výška dotácie schváleného rozpočtu bola vo výške 9 600,- €.
Skutočné čerpanie dotácii OŠK Smolenice k 31.12.2014 dosiahlo výšku 20 000,- €. Išlo
o navýšenie dotácií o 10 400,- € v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom. Zmeny vo
výške dotácií boli schválené štyrmi uzneseniami:
-

uznesením č. XXV/22 zo dňa 24.06.2014 –
(oprava oporného múra na štadóne)
uznesením č. XXIX/3 zo dňa 01.10.2014 –
(oprava oporného múra)
uznesením č. XXIX/3 zo dňa 01.10.2014 –
(čistenie kanálov – OŠK)
uznesením č. XXX/5 zo dňa 13.11.2014 –
(osvetlenie malého ihriska)

navýšenie o 3 000,- eur
navýšenie o 3 000,- eur
navýšenie o 1 800,- eur
navýšenie o 2 600,- eur

Kontrolou poskytnutých dotácií bolo zistené, že OŠK si nesplnil povinnosť zúčtovania
dotácie s rozpočtom obce do 31.12.2014. Zúčtovanie nebolo vykonané ani na základe
písomných podnetov zo strany obce.

V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

K 31.12.2014 obec eviduje bankové úvery a dlhodobé záväzky ( ŠFRB) spolu vo výške
747 795,61€.
V roku 2003 bol obci poskytnutý investičný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
prostredníctvom Prima banky na výstavbu obecných nájomných bytov, ktorý má obec
splácať po dobu 30 rokov v 360 mesačných splátkach.
Splatená istina v roku 2014 podľa obratov na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky a podľa
výsledkov záverečného účtu dosiahla výšku 25 740,- € a splátky úrokov boli zaznamenané vo
výške 29 728,-€. Splátky úveru sú hradené z nájomného, ktoré platia nájomníci v obecných

8

nájomných bytoch. Zostatok úveru k 31.12.2014 je 737 415,91 €. Celková splatnosť úveru je
v roku 2033.
V roku 2010 bol poskytnutý investičný účelový úver z VÚB banky na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice vo výške 38 200,-€ na 5 rokov v 60 mesačných splátkach.
Splatené tuzemské istiny v roku 2014 podľa obratov na účte 461 – Bankové úvery a podľa
výsledkov záverečného účtu dosiahli výšku 7 764,-€ a splátky úrokov boli zaznamenané vo
výške 386,- €. Zostatok úveru je 10 379,70 €. Celková splatnosť úveru je v roku 2016.

VI. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
VII. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH
PRÍJEMCOV
Obec neeviduje poskytnuté záruky.
VIII. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec nerealizuje podnikateľskú činnosť.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Smolenice za rok 2014 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 Smolenice za rok 2014 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol návrh
predložený na verejnú diskusiu zverejnením na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce,
aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce. Ku dňu spracovania odborného stanoviska
neboli predložené pripomienky alebo námietky obyvateľov obce.
Riadnu účtovnú závierku a hospodárenie obce za rok 2014 v súlade s § 9 ods. 4 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
overila audítorka Ing. Alžbeta Kupková s označenou licenciou Slovenskej komory audítorov
a účtovníkov č. 697.
V čase spracovania stanoviska k záverečnému účtu obce bola spracovaná správa audítora o
overení riadnej účtovnej uzávierky za rok 2014, ktorá potvrdzuje účtovnú závierku ako
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Smolenice k 31.12.2014 a súlad výsledku
hospodárenia za uvedený rok so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
V hodnotenom období roku 2014 dosiahla obec Smolenice prebytok rozpočtu vo výške 142
504,- € zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a.) a b.) zákona č. 583 /2004 Z. z o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Prebytok je navrhnutý použiť
na tvorbu rezervného fondu v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004.
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V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu Obce Smolenice
za rok 2014“ výrokom

Na základe predložených výsledkov odporúčam
schváliť
celoročné hospodárenie obce Smolenice a záverečný účet obce za rok 2014
s

výhradou

Výhrady:
1. Dotácia pre Klaster Smolenice nebola schválená obecným zastupiteľstvom.
2. Obecný športový klub si nesplnil povinnosť zúčtovania dotácie s rozpočtom obce do
31.12.2014. Zúčtovanie nebolo vykonané ani na základe písomnej výzvy zo strany obce.
Nesplnením tejto povinnosti bol porušený:
- zákon č. 583/2004 Z. z., § 7 odsek 6, na základe ktorého: „... dotácie podliehajú ročnému

zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Na
porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného
predpisu”
- VZN č. 48/2013 o podmienkach poskytovania dotáciií z prostriedkov rozpočtu Obce
Smolenice, článok 4 bod 8 článku : „Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s
rozpočtom obce. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bola poskytnutá
dotácia je povinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich použití, najneskôr
však do 31.12. kalendárneho roka.“
- Zmluva o poskytnutí dotacie, časť IV. bod 7 na základe ktorého: „ Príjemca, ktorý
nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel ako je v tejto zmluve
stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, najneskôr do 31.12.2014.“

Smolenice, dňa 09. 06. 2015
................................
Ing. Jana Púchla
hlavný kontrolór obce
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