
S T A N O V I S K O

hlavného kontrolóra obce Klin nad Bodrogom k návrhu záverečnému
účtu obce za rok 2016

V súlade s §  18 f, ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Klín nad
Bodrogom za rok 2016 (ďalej len „záverečný účet“). 

 Odborné  stanovisko   (ďalej  len  stanovisko)  som  spracoval  na  základe  návrhu
záverečného účtu obce Klín nad  Bodrogom  za rok 2016.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu
obce  Klín  nad  Bodrogom .

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2016.

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

V zmysle  §  16  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách,  územnej
samosprávy,  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  č.  583/2004  Z.  z.“)sú  údaje
o rozpočtovom  hospodárení  po  ukončení  rozpočtového  roka  súhrnne  spracované  do
záverečného účtu obce, vrátane finančných vzťahov k  rozpočtovým organizáciám zriadených
obcou. 

Záverečný účet obce v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. obsahuje, údaje o
plnení rozpočtu,  v členení na bežné príjmy a výdavky (bežný rozpočet),  kapitálové príjmy
a výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

     Dodržanie informačnej povinnosti

Návrh záverečného účtu  bol  verejne  sprístupnený na  úradnej  tabuli  a internetovej  stránke
obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č.  583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

   Dodržanie povinnosti auditu

Obec Klín nad  Bodrogom  v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č.  583/2004 Z. z.   o
rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  §  9  ods.  4   zákona  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení,  splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku. Správa nezávislého
audítora  určeného  pre   obec  Klín  nad   Bodrogom za  rok  2016  je  v stave  spracovania
auditorkou  Ing. Podolcovou.



2. Metodická správnosť predloženého záverečného účtu obce za rok 2016

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu
v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade z rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou
aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií
v pôsobnosti  obce Klín nad  Bodrogom .

    Údaje  o plnení  rozpočtu  boli  spracované  podľa  rozpočtovej  klasifikácie  v zmysle
opatrenia  MF SR č.  MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra  2004,  ktorým sa stanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná
pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

   Návrh záverečného účtu v oblasti príjmov bol spracovaný podľa ekonomickej klasifikácie
na úrovni hlavnej kategórie a položky.

   Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov bol spracovaný a predložený
podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie.

SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Obec  postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej  samosprávy a po skončení  rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrne  spracovala  do  záverečného  účtu.  V súlade  s  §  16  ods.  2  tohto  zákona  finančne
usporiadala  svoje hospodárenie  vrátane  finančných vzťahov.  Ďalej  usporiadala   finančné
vzťahy k ŠR. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16
ods.  5  zákona  č.  583/2004  Z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy:  údaje
o plnení  rozpočtu  podľa  §  10  ods.  3  tohto  zákona  v súlade  s rozpočtovou  klasifikáciou,
bilanciu  aktív  a pasív,   prehľad  o stave  a vývoji  dlhu  a údaje  o hospodárení  rozpočtovej
organizácie.
Účtovná závierka -   Cieľom účtovnej závierky je na jednej strane uzatvoriť rozpočtové
hospodárenie  a  na  druhej  strane  poskytnúť  pravdivý obraz  o  stave  majetku  a  záväzkov.
Podrobnosti  zostavenia  účtovnej  závierky   upravuje  zákon  o  účtovníctve.   Súčasťou
účtovnej  závierky  sú  účtovné  výkazy: Súvaha,  Výkaz  strát  a  ziskov,   Poznámky.  

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č.37/2015
Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 30.6.2016  obecným zastupiteľstvom uznesením č.55B.
- druhá zmena schválená dňa 15.120.2016 obecným zastupiteľstvom uznesením č.69.



Klín nad
Bodrogom

2016

Schválený
rozpočet s
úpravami

Skutočnosť k 31.12.2016
Plnenie  skutočnosti k
upravenému rozpočtu

v %

Bežný rozpočet
Príjmy 60 620  59 529,11 98,20
Výdavky 58 070  52 418,47 90,26
Bežný rozpočet 
(výsledok hospod. – 
prebytok/schodok)

2 550                    7 110,64   0

Kapitálový rozpočet
Príjmy 0 0,00 0,00
Výdavky 29 420 29 344,34 99,74
Kapit. rozpočet 
(výsledok hospod. – 
prebytok/schodok)

- 29 420 -29 344,34 0

Finančné operácie
Príjmy 26 870 26 844,80 99,90
výdavky 0 0 0,00
Finančné operácie 
(výsledok hosp. z 
finančných operácií)

26 870          26 844,80 0

Celkom príjmy 87 490 86 373,91 98,72
Celkom výdavky 87 490 81 762,81 93,45
VÝSLEDOK 
celkového 
rozpočtového 
hospodárenia

0   4 611,10 0

Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
   zákona c. 583/2004 Z. z. je prebytok rozpo
tu obce vo výške  4 611,10 €    

Z dôvodu vytvorenia prebytku hospodárenia  v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Zz.
o rozpočtových pravidlách obec vytvára  aj  rezervný fond.

Prebytok rozpočtu v sume 4 611,10 €   zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  obec   navrhuje použiť na:

-  tvorbu rezervného fondu               4 611,10 € 

PRÍJMOVÁ ČASŤ  

Celkové plánované  príjmy rozpočtu za rok 2016 boli po úpravách vo výške   87 490,- €. Skutočné
príjmy  boli  v objeme   86 373,91 € čo  predstavuje  98,72  % plnenie  rozpočtu.  Z hľadiska
ekonomickej klasifikácie možno rozčleniť príjmy nasledovne:

Príjmová časť bežného rozpočtu bola naplnená na  98,20 % vo výške  59 529,11  €  oproti
upravenému rozpočtu 60 620,- €.  Najväčšiu položku predstavujú výnosy z miestnych daní a



podielové  dane  spolu   vo výške  45 428,52 € čo  predstavuje  99,62 % plnenie  oproti
rozpočtovanej sume  45 600 €.
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  35  700,00  € z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo  ŠR v sume 35 671,20  € ,  čo predstavuje
plnenie na 99,92 %. U miestnych daní z rozpočtovaných 9 900,00  €  bol skutočný príjem
k 31.12.2016  v sume  9 757,32 € , čo je 98,55 % plnenie.

Bežné granty a transfery boli  naplnené  na  91,06 %  vo výške  7 194,02 € oproti
upravenému rozpočtu  7 900,-  €.  Najväčšia  časť  príjmov bola  na   podporu zamestnanosti
z ÚPSVaR Trebišov  v sume  4 206,29 €.

Príjmová časť kapitálového rozpočtu  v  roku  2016  nebola naplánovaná . Skutočný príjem
k  31.12.2016  bol  v sume 0,00 €  čo predstavuje  0,00 % plnenie. 

      Finančné  operácie  predstavovali  čiastku  26 844,80 €  a sú  tvorené  z prostriedkov
z predchádzajúceho roka , prevodu  prostriedkov  z  peňažných  fondov alebo z dlhodobého
a krátkodobého   úveru.  Z rozpočtovaných  finančných  príjmov  26 870,00  €  bol  skutočný
príjem k 31.12.2016 v sume 26 844,80 € , čo predstavuje  76,10 % plnenie. 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ  

Celkové  výdavky  rozpočtu boli  schválené  vo  výške   87  490,-   €. Skutočné  čerpanie
výdavkov  bolo v čiastke 81 762,81 € ,  čo  predstavuje  93,45  %  plnenie   rozpočtu.
Výdavková  časť bežného  rozpočtu   bola   naplnená   na  90,26 % v sume 52 418,47 €
oproti schválenému vo výške  58 070,- €. Najväčšia časť bola  využitá  na  chod samotnej
správy obce. 
     Výdavková  časť kapitálového  rozpočtu bola naplnená na 99,74  %v sume 29 344,34 €.
Kapitálové výdavky boli  použité   na  rekonštrukciu  miestnych komunikácii   ul.  Nová a
Krátka  v sume  19 999,42 , na výstavbu  chodníka  pred  budovou OcU  v sume  7 185,04  z
toho (  10 %  t.j. 1 200  €   vlastný  vklad  z poskytnutej dotácie z MF z roku  2015  na
individuálne potreby obce – stavebné úpravy v sume 12 000  € ) ,  na  nákup  výpočtovej
techniky v sume  1299,80 a  860,08 vlastný  vklad  na  kamerový  systém.

Výdavková časť finančných operácií nebola  rozpočtovaná.

USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV-     upravuje  zákon  o  rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  v  §  16  ods.  2,  podľa  ktorého  obec  usporiada  svoje
hospodárenie  vrátane  finančných  vzťahov  k  zriadeným  alebo  založeným  právnickým  a
fyzickým osobám, ktorým poskytla  prostriedky svojho rozpočtu,  ďalej  usporiada finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom atď..

Záverečný účet  obsahuje: 
-zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom – transfery  na  prenesený výkon  štátnej správy
na  bežné  výdavky  evidencie  obyvateľstva. 

STAV A VÝVOJ DLHU



Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči orgánom soc.zabezpečenia                                       772,77  €           
- voči dodávateľom                                                             387,04  €            
- voči zamestnancom                                                      1 251,93  € 
- voči daňovému úradu                                                     168,15  €

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

PREHĽAD  O  POSKYTNUTÝCH  ZÁRUKÁCH  PODĽA  JEDNOTLIVÝCH
PRÍJEMCOV 
Obec neposkytla žiadne záruky. 

ÚDAJE  O  NÁKLADOCH  A  VÝNOSOCH  PODNIKATEĽSKEJ  ČINNOSTI
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

HODNOTENIE  PLNENIA  PROGRAMOV  OBCE  A  PROGRAMOV  VYŠŠIEHO
ÚZEMNÉHO CELKU

Obec  nemá  vypracovaný  programový  rozpočet.

Záver

Návrh záverečného  účtu  obce  Klín  nad  Bodrogom 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 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu Obce Klín nad  Bodrogom  za rok 2016 bol v zmysle § 9 ods. 2
zákona  o obecnom  zriadení  a  §  16  ods.  9  zákona.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy zverejnený najmenej  na  15  dní  spôsobom v obci  obvyklým.  Riadna účtovná
závierka k 31.12.2016 bola v súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3
zákona o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy.

Na základe  všetkých vyššie  uvedených skutočností  odporúčam obecnému zastupiteľstvu
návrh záverečného účtu za rok  2016

s c h v á l i ť    b e z    v ý h r a d .

Ing. Oliver  Kiss
hlavný kontrolór obce



Klín nad  Bodrogom , 29.5.2017


