Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu záverečného účtu obce Poniky
za rok 2016
V zmysle § 18 ods. 1 písmeno c) zákonač.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Poniky za rok 2016.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Poniky za rok 2016 (ďalej len “stanovisko“)
som spracovala na základe zverejneného návrhu záverečného účtu obce Poniky za rok 2016.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVERE ČNÉHO ÚČTU OBCE PONIKY
Návrh záverečného účtu obce Poniky za rok 2016 je predložený na rokovanie obecného
zastupiteľstva (OZ) v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Poniky za rok 2016 (ďalej len „návrh záverečného účtu“ ) je
spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli 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 v znení neskorších predpisov a s § 16, odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a dala si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). Záverečný účet bol zverejnený
15.05.2017 zvesený 30.05.2017
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
a)
b)
c)
d)
e)

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
Bilanciu aktív a pasív
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
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) Hodnotenie plnenia programov obce.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného účtu neobsahuje, pretože
obec v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované
podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je
záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods . 1 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje
o rozpočtovom hospodárení úhrnne 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 právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadala
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších
územných celkov.
1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Podľa zákonač.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec má povinnosť
zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. Viacročný rozpočet obce
Poniky na roky 2016 – 2018 ( ďalej len „rozpočet“) bol schválený zastupiteľstvom dňa 15.12.2015
uznesením č.130/2015 bod18, písm. B/

Obec zostavila rozpočet na rok 2016 v súlade s § 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný.
Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2016 zmenený 2 rozpočtovými opatreniami.
1./ Rozpočtovým opatrením č.1/2016 zo dňa 30.12.2016
Druh rozpočtového opatrenia: Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
2./ Rozpočtovým opatrením č.2 /2016 zo dňa 30.12.2016
Druh rozpočtového opatrenia: Presun rozpočtových prostriedkov
V návrhu záverečného účtu sa uvádza, že „Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka
vykonávané rozpočtovými opatreniami v zmysle VZN č. 1/2007

1.1.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2016

Hospodárenie obce v roku 2016 dokumentuje nasledovná tabuľka:
V€
Bežné príjmy spolu
z toho:
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie

1 609 223,72
1 569 053,05
40 170,67

Bežné výdavky spolu
Z toho :
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy obec
Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia
Kapitálové výdavky obec
Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu

512 704,43
470 601.29
625 918,00
87,00
0,00
142 816,42
0,00
-142 729,42

Prebytok/ schodok rozpočtu spolu
Odpočet štátnych a účelových prostriedkov
Hospodárenie obce – Prebytok rozpočtu

483 188,58
-1 070,47
482 118,11

983 305,72

Z analýzy rozpočtovania a hospodárenia obce v roku 2016 je zrejmé, že :
a) v priebehu rozpočtového roka dochádza k zmenám bežného rozpočtu až v objeme do 400
tis. €; k zmenám dochádza tak na úrovni príjmov ( +381 717,00€) ako aj na úrovni
výdavkov (-117 295,57€);
b) rozpočtované bežné príjmy sa podarilo naplniť na 120% na rozdiel od rozpočtovaných
kapitálových príjmov, ktoré obec plnila na úrovni 9 %;
c) bežné výdavky sa čerpali na72% , kapitálové výdavky, ktorých objem bol zmenami
rozpočtu zvýšený a nakoniec čerpanie bolo na úrovni 84
d) na základe skutočností uvedených v predchádzajúcich odsekoch došlo k zvýšeniu
prebytku bežného a aj celkového rozpočtu.
Podľa § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec sleduje v priebehu
rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo
svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť
vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
Ako hlavná kontrolórka obce musím konštatovať, že vychádzajúc zo skutočného plnenia rozpočtu
príjmov a čerpania výdavkov v roku 2016, obec si túto zákonnú povinnosť nesplnila .
1.2.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Vlastné príjmy
- bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, predovšetkým
z prenájmu pozemkov
- kapitálového rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja majetku.
Cudzie príjmy

-

bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy

Obec v roku 2016 plnila rozpočet príjmov nasledovne:
v €:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet
1 188 336,00
1 000,00

Upravený rozpočet
1 471 891,57
1 000,00

Skutočnosť

Upravený rozpočet
1 104 846,37
16 000,00

Skutočnosť

1 569 053,05
87,00

V porovnaní s plnením príjmov v roku 2015:
v €:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet
1 007 475,00
1 000,00

1 404 877,69
15 817,00

ide o výrazný posun v plnení príjmov – bežné príjmy v roku 2016 boli vyššie oproti roku 2015
o 164 175,36 €, kapitálové príjmy klesli o 15 730,00€.

1.2.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery);
ich plnenie bolo v roku 2016 nasledovné:
v€

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery

Schválený rozpočet
466 206,00

Upravený rozpočet
478 406,00

423 750,00
297 380,00

438 603,00
554 882,52

Skutočnosť
502 211,06
507 599,82
559 242,17

Plnenie bežných príjmov v roku 2015 bolo nasledovné:
v€

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery

Schválený rozpočet
527 844,00

Upravený rozpočet
535 144,00

208 730,00
270 901,00

211 316,00
358 386,37

Skutočnosť
634 356,61
412 134,71
358 386,37

1.2.1.1. Daňové príjmy
Daňové príjmy oproti roku 2015 sa znížili o 132 145,66€, čo spôsobilo zrušenie Súkromnej
umeleckej školy Kalokaghatie, s.r.o. Banská Bystrica.
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov (90%) má výnos dane poukazovanej
územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Jej vývoj od roku 2011
dokumentuje nasledovná tabuľka:

v€

Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Schválený rozpočet

Skutočnosť
400 000,00
336 000,00
317 918,00
336 000,00
355 000,00
416 206,00

320 514.17
322 972,33
320 131,39
334 533,18
479 412,84
444 482,42

Ministerstvo financií SR (MF) zverejnilo výšku podielových daní na rok 2016 (vrátane zúčtovania za
rok 2015) pre obec vo výške 416 206,00. V skutočnosti obci boli poukázané podielové dane vo výške
444 482,42, čo je oproti prognóze viac o 28 276,42€. Výška podielových daní za rok 2015 je nižšia
oproti r.2015 o 34 930,42€
Vývoj dane z nehnuteľnosti:
v€

Rok

Schválený rozpočet

Skutočnosť
36 160,00
40 160,00
40 200,00
41 200,00
46 200,00
47 200,00

2011
2012
2013
2014
2015
2016

45 861.07
44 915,92
47 313,79
47 064,84
54 031,44
53 915,22

Obci sa v roku 2016 podarilo naplniť plánovaný výnos dane z nehnuteľnosti. V hodnotenom roku
je plnenie príjmov z dane z nehnuteľnosti nižší o 116,22 € oproti roku 2015
Zo strany obce je potrebné do budúcnosti zreálniť rozpočtovanie príjmov z dane z nehnuteľnosti.
Vývoj plnenia výnosu z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
v €

Daň z pozemkov

Daň zo stavieb

Daň z nebyt.
priestorov

Poplatok za komunálny odpad
drobný stavebný odpad

Skutočnosť 2011
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016

28 047,86
27 246,00
29 171,93
29 506,00
29 578,40
30 412,83

17 647,64
17 477,40
17 924,40
17 352,15
24 250,82
23 301,77

165,57
192,52
217,46
206,60
202,22
200,62

25 388,00
27 833,74
28 714,42
28 053,84
29 986,43
31 661,27

Vývoj plnenia výnosu z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad v porovnaní s minulým obdobím hodnotím negatívne a navyše si dovolím upozorniť, že
obec z dosahovaných výnosov z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad nepokrýva
náklady na likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (náklady na vývoz
odpadu a uloženie odpadu za rok 2016 činní 40 667,45€. Rok čo rok sa rozdiel nákladov a výnosov
z tejto činnosti (likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu) stále zväčšuje
v roku 2015 poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol vybratý v čiastke
29 986,43 € a zaplatilo sa 40 837,61€ rozdiel bol -10 851,18, v roku 2016 výber poplatku bol
31 661,27 a platba za vývoz odpadu v sume 40 667,45 rozdiel činní – 9 006,18 . Uvedené zvyšuje
nároky na výdavkovú časť rozpočtu obce.

Opätovne odporúčam vykonať analýzu skutočných nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu s cieľom následného zníženia týchto nákladov a zvýšenia efektivity a
účinnosti vykonávania tejto činnosti. Rovnako odporúčam venovať zvýšenú pozornosť aj
dosahovaniu vyšších výnosov z tohto poplatku, zvýšiť efektivitu a účinnosť vymáhania daňových
nedoplatkov a uplatňovať sankcie v daňovom konaní.
Pohľadávky v jednotlivých rokoch za daňové a nedaňové poplatky uvádza nasledujúca tabuľka:
V€

2010
Daň za psa
Daň z
nehnuteľnosti
Poplatok za KO
CELKOM :

2011

2012

2013

2014

2015

2016

63,00

98,00

49,00

90,42

152,25

155,17

246,16

5 830,84

730,70

611,21

408,78

998,12

734,83

882,62

2 252,00

2 713,09

2 498,04

2 212,93

3 661,33

2 624,08

3122,94

8 146,52

3 541,79

6 700,04

2 712,13

4 811,70

3 514,08

4 251,72

Celkové pohľadávky k 31.12.2016
k 31.12.2015

k 31.12.2016

349,42

482,41

Daň z nehnuteľnosti

1 886,56

2035,80

Poplatok za KO

7 539,61

8 367,32

CELKOM :

9 775,59

10 885,53

Daň za psa

1.2.1.2. Nedaňové príjmy
Zahŕňajú príjmy z vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov; ich plnenie
bolo v roku 2016 nasledovné:
v €

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
389 900,00
Z podnikania a vlastníctva majetku
377 900,00
61 850,00
Administratívne a iné poplatky
54 020,00
500,00
Úroky
500,00
3623,00
Iné nedaňové príjmy
1 100,00

Skutočnosť
455 784,54
65 186,68
546,91
284,76

Plnenie nedaňových príjmov a porovnanie s minulými rokmi:
v €

Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku
74,77
2 124,88
3 118,38
1 957,83
2 364,82
284,76

Poplatky
119 891,54
122 353,69
126 369,63
177 625.91
362 759,00
455 784,54

35 927,31
39 028,93
41 555,04
40 631,14
45 286,29
65 186,68

Vývoj plnenia nedaňových príjmov a to z vlastníctva majetku ako aj poplatkov má stúpajúcu
tendenciu, plnenie príjmov za rok 2016 je oveľa vyššie ako v roku 2014 a 2015 a to z dôvodu
zvýšenia príjmov z vlastníctva majetku ( príjem z prenájmu pozemkov OPL 385 765,03€
Príjmy z prenájmu celkom boli vo výške 458 568,69 € z toho príjmy :
V€

z prenájmu pozemkov
dividendy OPL, s.r.o. Poniky
z prenájmu pozemkov OPL, s.r.o. Poniky
z prenájmu obecných budov a priestorov
z prenájmu hrobových miest
z predaja prebytočného .majetku
Celkom :

2015
27 753,73
19 981,92
303 905,60
11 118,04
1 784,52
12 407,63
376 951,44

2016
38 350,65
20 580,99
385 765,03
11 087,87
2 784,15
0
458 568,69

Tendencia dočasného využívania majetku obce formou nájomných zmlúv, má stúpajúcu tendenciu.
S rozpočtovaním a napĺňaním príjmov z vlastníctva majetku úzko súvisí otázka hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti pri hospodárení a nakladaní obce so svojim majetkom. Obec prenájmy
riešila v roku 2016 verejno-obchodnou súťažou, čím sa zvýšil príjem za prenájom pozemkov.
Administratívne a iné poplatky a platby sú príjmy obce zo správnych poplatkov, napr. za overovanie
listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, za uloženie odpadu,
cintorínske poplatky. Rovnako sú to aj správne poplatky v zmysle stavebného zákona, správne
poplatky matriky a iné správne poplatky. Celkove boli tieto príjmy v roku 2016 dosiahnuté vo výške
65 186,68€ (z toho poplatky za komunálny odpad činili 31 661,27€) .
Granty a transfery
Ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na financovanie
preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR,
Banskobystrického samosprávneho kraja, účelové dary od fyzických a právnických osôb a iné
dotácie. Najväčší objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základnej školy
(ide o prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v školstve).

V roku 2016 boli obci poskytnuté transfery vo výške 559 242,17€
Obec prijala nasledovné transfery a dotácie:
P.
č.

Zdroj

Poskytovateľ

1.

2.
3.

111
111
111

MV SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

4.

111

MV SR-sekcia verejnej správy

1 898,82

5.
6.
7.

111
111
111

516,12
73,00
1 454,52

8.
9.

111
111

10.

111

11.
12.
13.
14.

111
1AC
1,2
11H
111

MV SR-sekcia verejnej správy
MV SR-sekcia verejnej správy
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
MV SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
MV SR, centrum podpory
Banská Bystrica
ÚPSVaR Banská Bystrica
ÚPSVaR BB

15.
16.
17.
18.
19.
20.

111
111
111
111
111
111

OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva

290 017,00
2 560,00
3 484,00
516,00
2 387,00
363,00

21.
22.
23.
24.

111
111
111
111

OÚ – odbor školstva
OÚ – odbor školstva
UPSVaR BB
UPSVaR BB

2 695,22
1 177,71
232,40
1 300,00

25.
26.
27.

71
71
72c

Sponzorské príjmy
Sponzorské príjmy
Grant zo zahraničia (Turecko)

4 059,67
300,00
4 960,00

BBSK
Fond na podporu umenia

eur
1 913,83
214 303,68
2 000,00

69,84
67,56
146,29

Účel
Voľby do NR SR
Refundácia Verejného osvetlenia
Dotácia na zabezpečenie materiálno technického
vybavenia DHZO
Na úhradu nákladov preneseného výkonu št.
správy na úseku- matrík
Na evidenciu obyvateľov (REGOP)
Na register adries
Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu št.
Správy na úseku stavebného poriadku
Na údržbu a opravu vojnových hrobov
Miestne a účelové komunikácie

564,48
20 378,03

Prenesený výkon št. správy starostlivosti o
životné prostredie
Rodinné prídavky
Podpora zamestnávania UoZ § 54

800,00
1 000,00

Dotácia na DFF „Zdola ponickýho mlyna“
Knižnica

Školstvo
Normatívne FP - školstvo
Nenormatívne FP – dopravné
Nenormatívne FP – vzdelávacie poukazy
Nenormatívne FP – školské potreby
Nenormatívne FP – výchova a vzdelávanie MŠ
Nenormatívne FP Sociálne znevýhodnené
prostredie
Nenormatívne FP – lyžiarsky kurz
Nenormatívne FP – škola v prírode
HN sociálne znevýhodnení
Dotácia na podporu k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením /strava HN/
Detský folklórny festival „Zdola ponickýho mlyna“
Cyklistické preteky
Na nákup výpočtovej techniky pre ZŠ s MŠ
Štefana Žáryho Poniky

Transfery a dotácie zo ŠR boli prijaté na : evidenciu obyvateľov, prenesený výkon štátnej správy na
úseku matriky, stavebného poriadku, na miestne a účelové komunikácie, knižnicu, starostlivosť
o životné prostredie, školstvo,, referendum a pod. Finančné prostriedky boli čerpané napr. na mzdy,
poistné do poisťovní, materiál, cestovné, poštovné, podpora zamestnávania UoZ §54 a pod. Finančná
dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja bola prijatá na Detský folklórny festival „Zdola
ponickýho mlyna“.
Transfery a dotácie boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom. ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky
nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov v sume 49,05 vrátila na účet obce.

a) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

1 000,00

Skutočnosť

k 31.12.2016

1 000,00

% plnenia

87,00
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Kapitálový príjem predstavoval príjem finančných prostriedkov z predaja obecných pozemkov
občanom.
Kapitálová dotácia
Obec Poniky získala v r. 2015 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu materskej školy vo výške 15 000,00 euro, ktorú obec vyčerpala
v roku 2016 a k 31.12.2016 ju i zúčtovala.
Finančné operácie – príjmové: 183 053,60€
z toho :
Nespotrebované dopravné 49,05 euro
Nespotrebovaná dotácia na rekonštrukciu MŠ z r. 2015
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - prevod

15 000,00 €
168 004,55 €

Súčasťou príjmových finančných operácií v priebehu roka 2016 je aj vrátenie návratnej finančnej
pôžičky poskytnutej našej dcérskej organizácii Obecnému podniku lesov, s.r.o. Poniky v sume
200 000,00 euro.

1.3.

ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Obec v roku 2016 čerpala výdavky nasledovne:
v €:

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
1 043 106,00
1 332 304,03
155 000,00
170 000,00

Skutočnosť
956 157,84
142 816,42

%

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť
603 324,00
581 027,25
449 778,99
7 000,00
61 500,00
303 028,78

%

72
84

Porovnávajúc s čerpaním v roku 2015:
v €:

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

je zrejmé, že došlo k nižšiemu čerpaniu bežných výdavkov,
a následne upravený rozpočet

čopredpokladal už

77
493

schválený

Kapitálové výdavky predstavovali nákup pozemkov, obstaranie serveru v budove obecného úradu vo
výške 9 774,00€, nákup zariadení pre komunálnu údržbu vo výške 1 939,00 € , GPS prijímač vo výške
3 586,80 €, vybudovanie novej cesty na Stráni v sume 15 183,51 €, zakúpenie detských ihrísk do časti
obce Ponická Lehôtka a Ponická Huta v sume 8 800,80 €, náklady na autobusové zastávky vo výške

3 050,63 €, náklady na rekonštrukciu budov – Obecného úradu, Materskej školy a Obvodného
zdravotného strediska predstavovali výšku 83 345,80 € a náklady na rekonštrukciu a modernizáciu
Verejného osvetlenia z rozpočtu obce v tomto roku boli vo výške 1 698,13 €. Bola preinvestovaná
dotácia na Materskú školu zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000,- €.
1.3.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov:
v €
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť
460 067,64
781 165,94
471 589,22
546 992,70
581 027,25
888 837,17

426 717,04
556 540,19
422 817,27
517 254,38
449 778,99
512 704,43

Na základe zhodnotenia vývoja čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulé roky a po analýze
čerpania rozpočtu bežných výdavkov v sledovanom roku možno konštatovať, že je zrejmá od r.2014
tendencia klesania bežných výdavkov. V roku 2016 nastal nárast bežných výdavkov čo spôsobilo
zvýšenie miezd podľa nariadenia vlády SR č.432/2015 , opravy a údržby – rekonštrukcia zdravotného
strediska.
1.3.1.1. Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
Bežné výdavky boli v roku 2016 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne:
v €

Mzdy, platy, OON
Poistné a príspevky do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
167 718,00
37 326,00
401 301,00
436 761,00

%
plnenia
218 237,93 139 559,70 50
53 749,48
50 981,02 95
509 065,24 278 034,74 55
488 251,38 487 582,38 100
Skutočnosť

Porovnajúc čerpanie v roku 2015
v €

Mzdy, platy, OON
Poistné a príspevky do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

Schválený
Upravený
Skutočnosť
%
rozpočet
rozpočet
plnenia
121700,00
131 103,50 119 765,71
91
37 060,00
43 223,35
43 193,05
100
215 455,00
327 967,92 309 226,14
94
41 800,00
35 742,89 35 603,84
98

Porovnajúc čerpanie v roku 2014:
v €

Mzdy, platy, OON
Poistné a príspevky do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

135 000,00
36 500,00
275 208,00
156 616,00

Skutočnosť

%
plnenia

144 077,05
37 266,72
242 484,96
157 198,52

127 731,59
41 921,49
179 229,70
100 896,21

89
112
74
64

možno konštatovať, že došlo
a) k zvýšeniu čerpania osobných výdavkov, t. j. výdavkov na platy
fondov (o 19 793,99.€ oproti roku 2015);

a poistné do poistných

b) k prekročeniu rozpočtu výdavkov na tovary a služby nedošlo, v roku 2016 boli výdavky na
tovary a služby nižšie o 73 679,03 ako v roku 2015.
Vývoj čerpaniarozpočtu bežných výdavkov na OcÚ, vybrané podľa ekonomickej klasifikácie:
v tis. €

Rok

Platy

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Poistné odvody
114 774,02
118 710,27
117 879,92
119 765,71
127 731,59
139 559,70

Prevádzkové výdavky Dotácie, transfery

40 004,97
41 484,37
41 771,06
43 193,05

253 704,65
184 813,70
236 318,67
309 226,14
179 229,70
278 034,74

41 921,49

50 981,02

18 233,40
123 752,38
26 847,62
35 603,84
100 896,21
44 128,97

Transfery a dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie a transfery. Tieto finančné prostriedky sú
prísne účelové, obec ich poskytuje zo svojho rozpočtu na presne vymedzený (zákonom alebo
zmluvou) účel:
v €

Prijímateľ

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

% plnenie

Spoločný stavebný úrad
Členské príspevky
Nemocenské dávky
Dotácie neziskovým organizáciám
Základ. umel. škola- súkromná

4 455,00
800,00
400,00
18 000,00
0

4 455,00
800,00
930,00
27 500,00
5 100,00

4 454,52
705,68
924,96
27 540,00
5 100,00

100
88
99
100
99

1.3.1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie:
v €

Názov
Obce
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Znižovanie znečisťovania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Zdravotníctvo inde neklasifikované
Rekreačné a športové služby
Ostatné kultúrne služby

Schválený
Upravený
Skutočnosť
% plnenie
rozpočet
rozpočet
408 651,00
593 952,17
345 108,37
58
5 187,00
7187,00
5 581,86
78
54 500,00
104 500,00
53 700,51
51
51 500,00
66 023,00
49 416,26
75
4 150,00
4 150,00
0
0
44 120,00
44 120,00
8 909,40
20
10 000,00
10 000,00
6 750,03
68
2 800,00
2 800,00
2 915,33
104
3 000,00
3 000,00
2 220,52
74
18 410,00
18 410,00
11 186,23
61

Vysielacie a vyd. služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Rekreácie, kultúra a náb. inde neklasifikované
Primárne vzdelávanie
ZUŠ Stožok
Staroba
Sociálna pomoc ľuďom v núdzi

2 500,00
2 100,00
14 345,00
415 343,00
1 500,00
5 000,00

3 000,00
2 100,00
16 395,00
444 766,86
5 100,00
1 800,00
5 000,00

2 381,41
62,17
16 121,58
444 753,41
5 100,00
1 734,83
258,00

79
3
98
100
99
96
5

Z čerpania bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v roku 2016 vyplýva, že na niektorých
odvetviach bol rozpočet výdavkov pre čerpaný a na niektorých nebol vyčerpaný.
V návrhu záverečného účtu je čerpanie bežných výdavkov poľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie
podrobne skomentované.
Z vývoja čerpania bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v roku 2016 vyplýva, že na
niektorých funkciách došlo k zvýšeniu v čerpaní výdavkov, čo v prípade ak ide o rozvoj obce je
v poriadku.
1.3.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov
Čerpanie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie:
Rozpočet schválený eur Rozpočet upravený eur

155 000,00

170 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2015 eur

% plnenia

142 000,00

84

Kapitálové výdavky predstavovali nákup pozemkov, obstaranie serveru v budove obecného úradu vo
výške 9 774,- euro,nákup zariadení pre komunálnu údržbu vo výške 1 939,00 euro , GPS prijímač vo
výške 3 586,80 euro, vybudovanie novej cesty na Stráni v sume 15 183,51 euro, zakúpenie detských
ihrísk do časti obce Ponická Lehôtka a Ponická Huta v sume 8 800,80 euro, náklady na autobusové
zastávky vo výške 3 050,63 euro, náklady na rekonštrukciu budov – Obecného úradu, Materskej školy
a Obvodného zdravotného strediska predstavovali výšku 83 345,80 euro a náklady na rekonštrukciu
a modernizáciu Verejného osvetlenia z rozpočtu obce v tomto roku boli vo výške 1 698,13 euro. Bola
preinvestovaná dotácia na Materskú školu zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000,- euro.
4. Výsledok hospodárenia za rok 2016:
Výsledkom hospodárenia za rok 2015 je prebytkový vo výške 186 671,72 euro zistený v zmysle
ustanovení § 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 je rozdielom
celkových príjmov a výdavkov (bežných a kapitálových), vrátane príjmov a výdavkov rozpočtovej
organizácie Obce Poniky.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu za rok 2016
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond
Počiatočný stav k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
Konečný zostatok k 31.12.2016

eur
39 986,65
18 667,17
0
0
0
58 653,82

Sociálny fond (SF)
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica o tvorbe a použití prostriedkov Sociálneho
fondu č.2/2008
Sociálny fond
Počiatočný stav k 01.01.2016
Prírastky - povinný prídel - 1%
Úbytky - stravovanie
Konečný zostatok k 31.12.2016

eur
2 605,69
1 139,19
609,20
3 135,68

6. Finančné usporiadanie vzťahov
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám
- podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a VÚC :
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
Suma
transferu
poskytnutých
bežné výdavky
prostriedkov
v roku 2016
eur
VÚ ŠR MV SR
Voľby do NR SR
1 913,83
VÚ ŠR MV SR
Register adries
73,00
VÚ ŠR MV SR
Na evidenciu
516,12
obyvateľov)
VÚ ŠR MV SR
Na úhradu nákladov
1 898,82
preneseného výkonu
štátnej správy na úsekumatrík
VÚ ŠR MV SR
Vojnové hroby
69,84
Ministerstvo dopravy, výstavby a Zabezpečenie činnosti
1 454,52
regionálneho rozvoja SR
preneseného výkonu
štátnejsprávy na úseku
stavebného poriadku
OÚ pre cestnú dopravu a PK
Miestne a účelové
67,56

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2016
eur

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

1 913,83
73,00
516,12

0
0
0

1 898,82

0

69,84
1 454,52

0
0

67,56

0

OÚ ŽP
ÚPSVaR BB
ÚPSVaR BB
BBSK
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR
ÚPSVaR BB

1.4.

komunikácie
Prenesený výkon št.
správy starostlivosti o
životné prostredie
Rodinné prídavky
Podpora zamestnávania
UoZ § 54
Dotácia na DFF „Zdola
ponickýho mlyna“
Školstvo
Normatívne FP školstvo
Nenormatívne FP –
dopravné
Nenormatívne FP –
vzdelávacie poukazy
Nenormatívne FP –
školské potreby
Nenormatívne FP –
výchova a vzdelávanie
MŠ
Nenormatívne FP – soc.
znevýhodnení
Lyžiarsky kurz
Škola v prírode
Dotácia na podporu
k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného soc.
vylúčením /strava HN/

146,29

146,29

0

564,48
20 378,03

564,48
20 378,03

0

800,00

800,00

0

290 017,00

290 017,00

0

2 560,00

2 560,00

0

3 484,00

3 484,00

0

516,12

516,12

2 387,00

2 387,00

0
0

363,00

363,00

0

2 696,00
1 177,71
1 300,00

2 696,00
1 177,71
1 300,00

0
0
0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov
a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj
poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté
zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov
a výdavkov rozpočtu obce, nakoľko obec nemá úvery a ani pôžičky.

1.5.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako
výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo
schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel
medzi príjmami
a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami
rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný
rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a
výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

Hospodárenie obce v roku 2016 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Záverečný účet obce Poniky za rok 2016
Bežné príjmy spolu
z toho:
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie
Bežné výdavky spolu
Z toho :
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy obec
Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia
Kapitálové výdavky obec
Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu

1 609 223,72
1 569 053,05
40 170,67
983 305,72
512 704,43
470 601.29
625 918,00
87,00
0,00
142 816,42
0,00
-142 729,42

Prebytok/ schodok rozpočtu spolu
Odpočet štátnych a účelových prostriedkov
Hospodárenie obce – Prebytok rozpočtu

483 188,58
-1 070,47
+482 118,11

Obec v roku 2016 hospodárila s prebytkom vo výške 482 118,11€ (v roku 2014 – 3 827,98 €, v roku
2015 s prebytkom 186 671,72 €); takto vykázaný prebytok rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. b)
a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V záverečnom účte sa zo strany obce navrhuje, aby 10% z uvedenej sumy bolo prevedené do
rezervného fondu (48 200€).
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji výsledku hospodárenia obce v minulých rokoch:
v tis. Sk /€

Rok

2011

2012
2012

2013

2014

2015

2016

964 708,00 1 086 192,34 899 416,68 1 039 499,72 1 415 753,63
138 460,00 114 029,63 84 976,40
1 878,00
15 817,00

1 609 223,72
87,00

Príjmy rozpočtu obce
- bežné príjmy
- kapitálové príjmy
Výdavky rozpočtu obce
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Prebytok/ schodok bežného
rozpočtu
Prebytok/ schodok
kapitálového rozpočtu
Prebytok/ schodok rozpočtu

873 061,00 1 008 012,21 858 759,69 950 820,62
194 598,00 123 752,38 128 346,92
94 306,40
91 647,00
78 180,13 40 656,99 88 679,10
-56 138,00
+22 378,00

926 821,081
303 028,78
488 932,55

983 305,72
142 816,42
625 918,00

- 9 722,75 -43 370,52 - 92 4289,40 - 287 211,78

-142 729,42

+63 945,36 - 83 649,53

- 3 749,30

186 671,72

+482 118,11

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
A K TÍV A
Názov
Neobežný majetok spolu z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu z toho:
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky krátkodobé
Finančný majetok (finančné účty)
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návr. fin. výpomoci
krátkodobé
Časové rozlíšenie
SPOLU MAJETOK

Počiatočný zostatok
k 1.1.2016 €

Konečný zostatok
k 31.12.2016 €

9 229 456,89
0,00
8 841 866,22
387 590,67
633 799,52
137 329,83
0,00
0,00
10 472,78
485 996,91
0,00
0,00

9 247 480,26
0,00
8 859 889,59
387 590,67
1 142 513,49
136 624,46
0,00
0,00
11 838,98
994 050,05
0,00
0,00

276,68
9 863 533,09

1 094,75
10 391 088,50

Dlhodobý finančný majetok tvoria podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Obecný podnik lesov
spol. s r.o. Poniky vo výške 6 639,-€, akcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. B. Bystrica, počet CP : 8 675,
nominálna hodnota 34,00 € za akciu, celkom vo výške 294 950,- €, finančný vklad Združenie obcí BIOENERGIA
BYSTRICKO Tajov vo výške 86 001,67 €.

PA S ÍV A
Názov
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky z toho:
rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Časové rozlíšenie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

Počiatočný zostatok
k 1.1.2016 €
9 605 880,14
6 992,97
0,00
9 598 887,17
39 277,21
900,00
15 049,05
2 801,50
20 526,66
0,00
218 375,74
9 863 533,09

Konečný zostatok
k 31.12.2016 €
9 956 107,24
6 992,97
0,00
9 949 114,27
30 724,37
900,00
1 070,47
4 158,93
24 594,97
0,00
404 256,89
10 391 088,50

Krátkodobé záväzky predstavujú nevyfakturované dodávky v sume 5 530,75 € a ostatné záväzky, ktoré tvoria mzdy a
odvody za mesiac december 2016. Dlhodobé záväzky tvoria záväzky zo sociálneho fondu.

3. PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU
Obec nemá úverové zaťaženie
4. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec nemá príspevkové organizácie
5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu
obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona včlenení
podľa jednotlivých príjemcov.
Obec poskytla dotácie v súlade s cit. zákonom a VZN č. 2/2005 o podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu obce, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.
6. Ú DAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Návrh záverečného účtu obce Poniky neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej
činnosti.
7. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU
Obec nevedie programový rozpočet.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Poniky 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 Poniky 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 overená audítorom v súlade so všeobecne-záväznými
právnymi predpismi.
Hlavná kontrolórka obce súhlasí s prerokovaním záverečného účtu Obce Poniky za rok
2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Poniky
s
celoročné hospodárenie

Poniky, 10.05.2017

o d p or ú č a n í m :

Obce Poniky za rok 2016 - s ch v á l i ť b e z v ý h r a d

Hlavná kontrolórka obce :
Jana Klimová

