Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kvakovce
k záverečnému účtu obce za rok 2015
Záverečným účtom obce sa rozumie súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové
hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR
SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s §18 f zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kvakovce za rok 2014.

Stanovisko vychádza z podkladov predložených k hodnoteniu:
- návrh záverečného účtu obce za rok 2015
- prehľad o plnení rozpočtu za rok 2015
- súvaha k 31.12.2015
V stanovisku sa hodnotia:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- poskytnuté dotácie a finančné výpomoci

Návrh záverečného účtu za rok 2015 bol vypracovaný v súlade s metodikou MF SR a dáva
dôveryhodný prehľad o celkovom stave v čerpaní rozpočtu , finančných a majetkových pomeroch
obce.
Východiská:
Účtovná závierka za rok 2015 bola zostavená ako riadna za predpokladu nepretržitého pokračovania
účtovnej jednotky.
Rok 2015 bol rokom, v ktorom boli na základe príkazu starostu vykonané inventarizácie účtov
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2014, pričom rozdiely medzi účtovným
stavom a skutočným stavom (zisteným dokladovou a fyzickou inventúrou) boli zaúčtované ako
inventarizačné rozdiely v účtovnom období 2015.

1). Rozpočet obce
Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27. 7. 2015 uznesením č.
60/2015 ako vyrovnaný.
Rozpočet v priebehu roka 2015 bol upravený a schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17. 12. 2015.

Štruktúra rozpočtu 2015
Rozpočet 2015
TEXT
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný HV
Kapitál príjmy
Kapitál výdavky
Kapitál HV
Fin. príjmové operácie
Fin. výdavkové operácie
Fin. HV
Konečný HV
HV z bežnej a kap. hosp.
(prebytok +, schodok -)
Nevyčerpané účelové dotácie
s použitím v nasledujúcom
rozpočt. roku
HV z bežnej a kap. hosp. –
usporiadanie v ZÚ, prídel do
RF

V€
Schválený
157 518,00
151 518,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
-6 000,00
0,00

V€
Upravený
182 572,49
187 482,49
-4 910,00
15 000,00
120 909,12
-105 909,12
116 619,12
5 800,00
110 819,12
0,00

V€
Skutočnosť
182 547,79
189 652,46
-7 104,67
15 034,00
120 891,32
-105 857,32
118 718,75
5 756,76
112 961,99
0,00

6 000,00

-110 819,12

-112 961,99

Stav bankových účtov obce Kvakovce k 31.12.2015:
Názov účtu

Číslo účtu

Kód
banky

OTP

9337056

5200

13 358,09

VÚB

23428632

0200

0,00

CP TB

2626018500

1100

60,30

VÚB

2567550459

0200

0,00

TV OTP

11421054

5200

377,62

EFRV VÚB

2227573259

0200

0,00

SF OTP

9430576

5200

1 829,88

VÚB

2288297251

0200

0,00

SPOLU

31.12.2015

15 625,89

2.) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

P.č
.

A

Text

€

Č.r.

Aktíva (a+b+c)

1 894 871,69

Neobežný majetok

1 872 940,47

Z toho: pozemky

stavby

€

Vlastné imanie a záväzky

1 894 871,69

Výsledok hospodárenia

1 226 540,34

21 836,87

Z toho: Nevysporiadané zisky m.
o.

1 548 317,29

549 614,22

VH za účtovné obdobie (strata)

-321 776,95

I.

II.
stroje a autá

Text

0,00

Záväzky
Z toho: rezervy

pestovateľské celky

371 800,00

dlhodobé záväzky

nedokončené

830 160,37

krát. záväzky

162 608,05
1 000,00
400,30
26 521,15

investície
Poskytnuté preddavky
na DHM
podielové CP

B

1 983,60

97 545,41

Obežný majetok

21 696,56

finančné účty
poskytnuté návrat. fin.

134 686,60

0,00

Realizovateľné CP
a podiely

V tom: krátkodobé pohľadávky

bankové úvery

6 059,23
15 637,33
0,00

výpomoci krátkodobé
C

Náklady budúcich období

234,66

III.

Výnosy budúcich období

505 723,30

3.) Prehľad o stave dlhu k 31.12.2015
Obec eviduje záväzok z titulu návratných bankových úverov:

OTP banka – číslo úveru 14046405/5200, stav =

14 912,81 EUR

OTP banka – číslo úveru 9336002/5200, stav =

3 154,67 EUR

OTP banka – číslo úveru 16679492/5200, stav =

5 830,96 EUR

OTP banka – číslo úveru 16678799/5200, stav = 110 788,16 EUR
Spolu:

134 686,60 EUR

Zdôvodnenie navýšenia úverovej zadlženosti oproti roku 2014:
Obec Kvakovce sa uchádzala o nenávratne finančné prostriedky z EU na rekonštrukciu verejného
osvetlenia v obci. Úhrada musela byť vykonaná do 31.12.2015. Vlastné prostriedky obec nemala, tak
sa rozhodla po podpísaní zmluvy z OTP bankou Slovensko, a. s. riešiť to úverom, viď uznesenie
obecného zastupiteľstva č.94/2015.
Uznesenie č. 94/ 2015zo 17. decembra2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úverov z OTP banky Slovensko a.s. na prefinancovanie
projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kvakovce“ v tomto zložení:
A: Úver vo výške 110 788,16 EUR(max. 112 tis. EUR) na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia vobci Kvakovce“. Konečná splatnosť: do 1 roka od podpisu zmluvy.
B: Úver vo výške 5 830,96 EUR(max. 6 tis. EUR) na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia vobci Kvakovce“. Konečná splatnosť: 30.11.2020 s
možnosťou predčasného splatenia.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje Zmluvu odielo medzi obcou Kvakovce a
dodávateľom stavby spoločnosťou O.S.V.O. comp. a.s. so sídlom Strojnícka č. 18, 080
01 Prešov a úhradu preddavkovej faktúry za rekonštrukciu verejného osvetlenia v
obci Kvakovce vlehote do 31.12.2015 vystavenú dodávateľom stavby, t.j. spoločnosťou O.S.V.O. comp.
a.s. so sídlom Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov.

V súčasnej dobe, t.j. pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2015 sú práce vykonané a obec sa
v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy 561/2015-2050-1200
požiadala o refundáciu finančných prostriedkov, ktorými sa v zmysle zmluvy s OTP banka Slovensko,
a.s. splatí uver vo výške 110 788,44€.

Obec eviduje k hodnotenému obdobiu úvery vo výške 134 686,60 €. Do výpočtu úverovej
zadlženosti sa nezapočítavajú úverové prostriedky za účelom investície, ktoré budú refundované
z prostriedkov EU, t.j. 110 788,16.
Takto upravená zadlženosť je vo výške 23 898,44€, čo je 13,09% z bežných príjmov za rok 2015.
Zo skutočných bežných príjmov za rok 2014 to predstavuje 13,23 %.
Hraničná výške zadlženia obce je 60 % .

Iné ťarchy alebo záruky na majetku obec neeviduje.

4.) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2015
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
5.) Poskytnuté záruky
Obec neposkytla záruky.

7.) Návrh na vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2015
Za rok 2015 nevznikol prebytok hospodárenia
8.)Usporiadanie dotácií a finančných výpomoci
Nie sú evidované.
9.) Inventarizácia
Boli vykonané inventarizácie účtov majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2014
pričom rozdiely medzi účtovným stavom a skutočným stavom (zisteným dokladovou a fyzickou
inventúrou) boli zaúčtované ako inventarizačné rozdiely v účtovnom období 2015 a bola vykonaná
inventúra k 31.12.2015.
Účtovná uzávierka v čase zostavovania stanoviska k záverečnému účtu zatiaľ nebola overená
audítorom.

10.)Záverečné zhrnutie
Záverečný účet obsahuje predpísané náležitosti t.j. :
- údaje o plnení rozpočtu
- bilanciu aktív a pasív
- prehľad o stave a vývoji dlhu
Záverečný účet bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom.

Na základe zistených skutočnosti z podkladov k ročnej uzávierke ako aj vlastných poznatkov z
kontrolnej činnosti záverom ako hlavný kontrolór obce odporúčam OcZ prerokovanie záverečného
účtu obce za rok 2015 uzavrieť s výrokom
súhlas s celoročným hospodárením obce Kvakovce bez výhrad.

Máj2016
Ing. Ján Tirpák
hlavný kontrolór

