V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení predkladám
obecnému zastupiteľstvu:
ODBORNÉ STANOVISKO K NÁVRHU ZÁVEREČENÉHO ÚČTU OBCE
TEKOVSKÉ LUŽANY

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014 je spracované na základe
predloženého návrhu záverečného účtu obce Tekovské Lužany za rok 2014, ako aj na základe
individuálnej účtovnej závierky a finančných a účtovných výkazov.
Dodržanie informačnej povinnosti obce
Návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 10.6.2015 spôsobom v obci obvyklým.
Vzhľadom na uvedené, možno skonštatovať dodržanie lehoty v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení.
Súlad so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zásadami
hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pričom zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.
523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Obsah návrhu záverečného účtu je vymedzený v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004:
Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným
spôsobom,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku

1

Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004
Obec k dátumu zostavenia správy k návrhu záverečného účtu nemala overenú účtovnú
závierku audítorom. V zmysle § 19 ods. 3 zákona o účtovníctve si obec musí túto povinnosť
splniť najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje teda
do 31.12.2015.
K zostaveniu záverečného účtu
Obec pri zostavovaní návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka
údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16
ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným P.O. a F.O
podnikateľom a P.O., ktorým poskytla prostriedky z rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Rozpočet na rok 2014 bol schválený uznesením OZ č. 487 dňa 18.12.2013. Rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet sa upravoval dva krát. Prvá zmena bola schválená uznesením č. 599 zo dňa
1.10.2014. Rozpočet bol podľa prvej zmeny upravený na prebytkový. Druhá zmena bola
schválená uznesením č. 26 zo dňa 17.12.2014. Rozpočet ostal prebytkový. Zmeny rozpočtu
boli vykonané v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
2014

I. úprava

II. úprava

Plnenie

Bežné príjmy

1 518 953

1 543 503

1 615 837

1 600 871,05

Bežné výdavky

1 378 249

1 406 385

1 499 596

1 526 039,88

Rozdiel

140 704

137 118

116 241

74 831,17

Kapitálové príjmy

738 000

468 460

282 356

248 915,95

Kapitálové výdavky

723 500

516 960

311 704

284 108,05

Rozdiel

14 500

- 48 500

- 29 348

- 35 192,10
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Príjmové finančné operácie

0

0

0

11 399,67

Výdavkové finančné operácie

155 204

60 000

50 000

50 725

Rozdiel

- 155 204

- 60 000

- 50 000

- 39 325,33

Rozpočtové zdroje

2 256 953

2 011 963

1 898 193

1 861 186,67

Rozpočtové výdavky

2 256 953

1 983 345

1 861 300

1 860 828,85

0

28 618

36 893

313,74

Rozdiel
Výsledok hospodárenia

§ 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vymedzuje prebytok
rozpočtu obce ako kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce
zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) a teda rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými
výdavkami a kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami. V roku 2014 Obec Tekovské
Lužany dosiahla prebytok podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vo výške 39 639,07 €.
Celkový výsledok hospodárenia po započítaní finančných operácií je prebytok vo výške
313,74 €.
V zmysle § 15 ods. 4 obec vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10% z prebytku rozpočtu
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) (39 639,07 €) znížený o nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu alebo
rozpočtu EÚ ( 3 286,35 € nepoužitá účelová dotácia na MRK ZŠ). Výška minimálnej čiastky
odvodu do rezervného fondu je tak 3 635,27 €.
Stav rezervného fondu k 31.12.2014 je 10 365,48 €.
Príjmová časť
Rozpočet bežných príjmov bol pôvodne predpokladaný vo výške 1 518 953 €, skutočnosť
k 31.12.2014 bola 1 600 871,05 €. Zvýšenie príjmov oproti pôvodnému predpokladu bolo pri
nedaňových príjmoch konkrétne položka administratívne a iné poplatky o 11 550,56 € zvyšnú
časť tvorilo predovšetkým dotácia na školstvo kde sa pôvodne počítalo so sumou 435 000 €,
avšak plnenie ku koncu rozpočtového roka bolo 494 935 €.
Pri kapitálových príjmoch bol pôvodný predpoklad plnenia 738 000 € čo sa však nepodarilo
naplniť. Plnenie k 31.12.2014 bolo 248 915,95 €. Z toho:
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Leader (projekt rekonštrukcie parku)...........................................31 004,37 €
Zberný dvor.................................................................................216 560,58 €
Predaj nehnuteľností....................................................................1 351 €
Výdavková časť
Prehľad vývoju bežných výdavkov podľa kapitol v porovnaní s rokmi 2013 a 2012

2014

2013

2012

196 741,30

190 682,48

181 983,51

778,83

966,87

590,93

3. Policajné služby, požiarna ochrana

77 343,93

57 192,85

57 868,92

4. Ekonomická oblasť

123 363,89

120 298,67

102 457,75

5. Ochrana životného prostredia

92 306,14

94 936,15

95 496,73

6. Občianska vybavenosť

12 693,71

19 112,51

35 719,78

7. Zdravotníctvo

29 373,13

29 113,98

17 521,78

8. Športové, kultúrne a spol. služby

70 307,54

66 672,53

60 818,08

9. Vzdelávanie

863 610,44

783 151,61

679 495,42

10. Sociálne zabezpečenie

59 476,89

43 255,16

39 059,52

1 525 995,80

1 405 382,81

1 271 012,42

1. Všeobecné verejné služby
2. Civilná ochrana

Spolu

Rozpočet bežných výdavkov sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšil o 117 593,63 €.
Výdavky sa výrazne zvýšili v programe 3. Policajné služby a požiarna ochrana o 20 151 € čo
predstavuje zvýšenie o viac ako 35%. Zvýšenie výdavkov bolo spôsobené nákupom
interiérového vybavenia pre nové priestory Obecnej Polície (2 602,44 €) nákup pracovného
oblečenia a výstroja (1 717,67 €) zvýšenie výdavkov na mzdy z dôvodu prijatia nového člena
OP a poskytnutie dotácie Dobrovoľnému hasičskému zboru Tekovské Lužany vo výške 9 100
€. Navýšenie bežných výdavkov bolo aj v programe 9. Vzdelávanie o 80 458,83 €. Z toho
rozpočet na základné vzdelávanie zvýšený o 64 694,17 €, zariadenie školského stravovania
rozpočet zvýšený o 8 178,11 € a predškolská výchova o 7 586,55 €. Program 10. navýšenie
rozpočtu komunitného centra o 8 727,84 €.
Naopak zníženie výdavkov bolo v programe 6 občianska vybavenosť, kde sa podarilo znížiť
výdavky na verejné osvetlenie o 2 914,41 €, zvyšná úspora bola z dôvodu, faktúr za služby
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externého manažmentu na realizáciu projektu rekonštrukcie parku, ktoré boli uhradené v roku
2013.
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky boli v roku 2014 vo výške 284 108,05 €. Z toho:
Nákup pozemkov......................................................................200,00 €
Kamerový systém rozšírenie.....................................................3 534,00€
Vypracovanie projektovej dokumentácie – zberný dvor..........5 940,00 € (z toho 297 € Obec)
Výstavba zberného dvora.........................................................222 030,45 € (z toho 11 112,87 €
Obec)
Vypracovanie projektovej dokumentácie – kanalizácia...........14 400,00 €
Rekonš. autobusových zastávok (Hulvinky, Lužianky)...........4 203,60 €
Pamätník...................................................................................30 000,00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie (škôlka)...................3 800,00 €
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Stav dlhu k 31.12.2013 bol 190 000 €, čo predstavovalo úverovú zaťaženosť obce k výške
dosiahnutých príjmov 13,66 %. V roku 2013 obec zaplatila na úrokoch úveru 10 895,79 €.
Dňa 18.12.2013 bolo schválené uznesenie č. 489, ktorým sa schválil záväzok obce splácať
úver mesačne vo výške 5 000 €. Od marca 2014 dohodla obec s bankou splácanie úveru
v uvedenej výške. V roku 2014 tak obec splatila 50 000 € z celkovej istiny úveru. Stav úveru
k 31.12.2014 bol 140 000 € čo predstavuje zadlženosť obce 9,65 % k dosiahnutým bežným
príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka (1 450 230,25 €). Obec na úrokoch k úveru
zaplatila v roku 2014 už len 5 790,67 € čo je takmer polovica oproti úrokom zaplatením
v roku 2013.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náležitosti podľa § 16 ods. 5 daného zákona.
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Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a §
16 ods. 9 zákona č. 583/2004 zverejnený v lehote najmenej na 15 dní spôsobom v obci
obvyklým.
Vzhľadom na uvedené navrhujem obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie
bez výhrad.
.........................................
(JUDr. Marek Keller)
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