
PríIoha č,4

Lis Í p r e starostuobce a obecnézastupitel'stvo obce Jakubany
z overenia účtovnej zdvierley za rok 2010.

I. Impulz overovania a ieho realizúcia

Na základe zmluvy o posýovaní audítors(ých sluŽieb č.25l2O|O uzatvorenej podl'a $ 591 a násl. zákona
č. 513/199| Zb. a podťa zákona č. 54012007 Z,z, o audítoroch a Slovenskej komore áúaito'ou v menÍ novelizácií
zákona sme vykonali audit účtovnej závierky zarok2O1O,

Audit bol zameraný na:
. či údaje riadnej účtovnej závier\q verne zobrazujú stav majetku a závdzkov, vlastný majetok, finančnú

situáciu a výsledok rozpočtového hospodárenia k31. |2.2010
. či je hospodárenie obce v súlade so schváleným rozpočtom obce zarok 20 1 0- či sa účtovttíctvo vedie úplne, preukazným spósobom a správne'

Povinnosť overenia riadnej účtovnej závier|q vyplýva zo zél<onač,43112002 Zb. o účtovníctve a zákonač.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskoršíclrpredpisov.

Informácie a vysvetlenia k overeniu účtovnej závierlq poskýovali p. PhDr. Jozef Dufala, starosta obce a p'
Anna Rybovičová, osoba zodpovedná za účtovníctvo'

obec má kontrolóra obce, ktoý zabezpečlýe kontrolu plnenia rozpočtu obce.

II. Zriklúné údaie o obci

obecné zastupiteťstvo v Jakubanoch na základe $ 1 1 odst. 3 zékona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadeú v znení neskorších predpisov schválilo 26.3'2004 novy ŠratÚr oscp JAKUBÁNY ako základnúprávnu normu obce' ktor1i vymedzuje postaveníe obce ako neziskove.j organizácie, jej financovanie podťa
schváleného rozpočfu a organy obce. obec v 1nysle štatutu je právnióka ósoba, t<ara"maprávnu subjektivitu
obec má pridelené IČo 00329924 aDIČ 0}00329924

obec podLa údajov obecného úradu eviduje počet obyvatel]ov v poěte 2 609.
obecné zastupiteťstvo má 9 čIenov. Na o-beinom uráoe ato vyionnom orgáne k31,12,20|0 pracovalo 8zamesťnancov

-..- ob...'j: zriaďovateťom rozpočtovej organizácii, ato: Zakladná škola sMaterskou školou Jakubany.Učtovná závíerka rozpočtovej or ganizácií je predkladaná na obec Jakubany.

Hlavné činrrosti, kÍoré obec v roku 2010 realizovala sú v súlade so štatutom obce a vŠeobecnýmizávamýmj nariadeníami,.a schváleným rozpočtom obce. Majetok obce sa používal pre obyvateťov obce, na to,aby boli uspokojované ich potreby zo strany obce, verejné teety, na výkon,urno,p,i,.y obóe, prenájom majetkuV roku 2010 obec postihla velká povodeň, ktorá rnyňamnou mierou ouptyunltu hóspodarenie obce _mimoriadne náklady na povodňové škody.

III. overované dokladv

Pre ýkon overovania ročnej účtovnej závierky a správnosti vedenia účtovníctva boií predloženénasledovné doklady:

- Súvaha k 12/2010 / Súvaha Úe nopo SFoV l-01 i
. Yýkaz ziskov a strát k 12l2o1o /Úč RoPo SFoV 2.01/
- Pomámlqy k účtovnej závierke obce k 31. L2.2010. - Finančný ýkaz o plnení rozpočtu
-Inyentar.tzáciamajetku azáyázkov včítane dokladovej inventarizácie účtov- Učtovný rozwh na rok 2010
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- Úetor'né doklady / dodávateťské a odberateťské faktúry, pokladničné doklady,
interné doklady, bankové výpisy, zostavy NaHiM, obchodné zmluvyl.

- H]avné knihy roku 2010
- Vnútrooodnikové smernice
- Štatut ób".
- Zápisnice z obecného zastupitel'stva

Uvedené doklady ako aj dodatočné vysvetlenia a dókazy, ktoré posky.tli zástupcovia obce a ním poverení
pracovníci slúžili pre overenie účtovnej závier|q zarok20|0,

Vyhlásenia zástupcov obci o úplnosti informácií a o zaúčtovaní všetlaých hospodrírskych operácií formou
dotaznka sú súčasťou sú súčasťou dokumentácie.

IV. Vedenie účtovníctva

obec vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva. Pri vedení účtovníctva postupovala podťa
Úetovej osnovy a postupov účtovania pre rozpočtové organizácíe, štátne fondy , obce,.'. schválených
opatrením MF SR/l678612007 .

Na vlastné podmienky bol q'pracovaný účtorný rozvrh na rok 2010. Tento obsahoval syntetické účty,
analýické účý' pri ktorych boli zohťadnené doporučená rozpočtová klasiírkácia pre mestá a obce na rok 2010,
tj. odvetvová a ekonomická klasiťrkácia.

obec v zmysle opatrenia MF sR 125.75512007-31 z5. decembra 2007, ktoým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre obce.. zostavila na
príslušných formulároch výkazy účtovnej závíerL<y obce k 3l ' 12,2010'

Kl. 1.2008 bol zabezpečený prechod na nové Postupy účtovania . vsúlade sÚčtovou osnovou a
postupmi účtovania pre rozpočtové organizácie, štátrre fondy , obce,... schválených opatrením MF
sR]16786/2007 proshedníctvom prevodového mostíka apočiatočných operácií' Najvýznamnejšia zmena bola
nealizovalá v zdrojoch kr}tia, kde sa zdroje zaučtovali na účet 428-Nevysporiadaný vysledok hospodárenia
minulých rokov. Súěasne od 1. 1.2010 sa začal uplatňovať akruálny princíp v časovej a vecnej súvislosti, ako aj
na rizka anrjženie hodnoty zača|i sa účtovať rezerw aopravné poloŽky kmajetku na neálnenie hodnoty
majetku.

K 1. 1. 2009 bol zabezpečetý prepočet konečných stavov do počiatočných zslovenskej koruny na €
v súvislosti s prechodom Slovenska na €.

Spracovanie účtovníctva je zabezpeěované automatizovane prostredníctvom programového vybavenia
URBIS Banská Byshica.

Na vlastné podmienky bol lypracovaný účtový rozvrh na rok 2010' Tento obsahovai syntetické účty,
analýické účťy, pri ktoých boli zohťadnené doporučená rozpočtová klasifikácia pre mestá a obce na rok 201 0,
tj. odvetvová a ekonomická klasifikácia.

Účtovníctvo bolo vedené úplne, preukazným spósobom, je zabezpečená vzájomná súvislosť medzi
účtovnými dokladmi a zaúčtovaním v denníku účtovných dokladov a v hlavnej knihe. Učtovné doklady sú
originálne písomnosti, ktoré obsahujú náležitosti v zmysle $ 1l zákona o účtovníctve.

Účtovné doklady sú očíslované a prehťadne uložené. Jednotlivé druhy dokladov - dodávateťské faktury,
bankové výpisy, pokladničné doklady, predpis daní a poplatkov, mzdy , majetok a interné doklady sú zaloŽené
v samostatných súboroch .

V. Vecnd snrdvnost'účtovníctva a účtovnei zdvierkv

ŤaŽiskom overovania účtovnej závierky po vecnej stránke bolo overenie majetku inventarizáciou majetku a
závázkov, oceňovanie majetku azávázkov, či qýsledok rozpočtového hospodarenia je v súlade so schváleným
rozpočtom obce'

V zmysle $29 -30 zákona o účtovníctve obec inventarizáciou majetku a závázkov overila, že stav v
účtorryríctve zodpovedá skutočnosti. Pri investičnom majetku a zásobách bola vykonaná ýzická inventura, pri
ostatnom majetku a závázkoch bola vykonaná dokladová inventura.

Pozítívne hodnotím inventarizáciu majetku, ktorá bola r,ykonaná v súlade so zákonom o účtovníctve. Bola
vykonaná ako ýzická inventarizácia majetku, tak aj dokladová pri jednotliých majetkovych účtov, včítane
účtov vlastných zdrojov
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V.1. Evidencia maietku a zdvdzkov

Nehmotný a hmotný investičný majetok obec eviduje v operatívnej evidencii na inventárnych kartách
automatizovane v subsystéme majetok. Inventárne karý obsahujú údaje o investičnom majetku, ictoré
jednozračne identifrkujú inventárny predmet' ako aj údaje o ocenení - obitarávacie ceny, oprávky _ wátane
odpisov roku 2010, zostatkové ceny. Neobežný majetok je evidovaný vúčtovnej triede 0.Dlhodobý majetok
v sú]ade s Postupmi účtovania.

V roku 2010 v zmysle opatrenia MF o odpisovaní majetku obec odpisovala majetok v súlade s odpisoým
plánom, zákonom o účtovníctve a zákonom o daniach z príjmov ě. 59512003 Z,z, obec použila účtovné odpisy
v závislosti od planovaného času používania, rovnomerné v súlade s Metodich-Ím opatrením MF č. 84|ol20|0-
92 k posťupu pri odpisovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku obcí ,

obec vlastní celkorný neobeárý majetok obstarávacích cenách v hodnote 2 386 O75 e'
Zostatkové ceny neobeŽného majetku, věítane nákladov na obstaranie dlhodobého majetku, pozemkov

a umelecloých diel - obrazov predstavujú k3I' 12.2010 sumu 3 328 7o2 €, čo súhlasí s vykázaním v súvahe -
neobežný majetok netto. V porovnaní s rokom 2009 sa zrnýšil neobežrý majetok o Sllmu 2 342 g51 e,
predovšetkým vd-Ósledku investičnej v,ýstavbe, ato byto\.ý dom 16 bj. - bl;k A, ktoý bola financovaná
predovšetkým zo Štátreho fondu rozvoja bývania a Rekonštrukcia a modernizácia ško1y, ktoia bola financovaná
zgrantov EU prostredníctvom MVRR SR. Investičné akcie boli ukončené vroku 2010 kolaudačným
rozhodnutím a dané do užívania'

Náklady na obstaranie investícíí k31' 12,2010 predstavujú sumu 78g O77 €., aje to predovšet\ým
náklady na v.ýstavbu druhého bytovóho domu blok B, ýstavba mostov cez potok a jarky -ocňanné lvádze'

Účtovanie bolo v súlade s Postupmi účtovania na účet 042-obstaranie dlhodobého hmotného maietku na
zák|ade t1aňorných dokladov- faktúr so súpisom vykonanych prác,

Pozemky a nehnutel'ný majetok má obec evidované na liste vlastníctva č' 3339,2,786 vkatastráIrrom
území Jakubany, čo bolo overené na operatíwu evidenciu majetku''

Celkoý stav pozemkov k 3I, |2' 2010 po zaiňtovaní prebytkov a správneho ocenenia predstavuje
hodnotu 197 555 € '

Vo finančných investíciách sú evidované akcie Podtatranskej vodiárenskej spoločnosti v sume 345 482 €'

V obeŽnom majetku obec eviduje zásoby materiálu' napr. KUKA nádoby, PHM, kde spotreba PHM sa
eviduje podťa jednotliqých dopravných prostriedkov mesačne' Zásoby matóriálu tvoria nev,ýznamnú zložku
majetku obce.

Pri evidencíi pohťadáv.ok boIa zabezpečená evidencia pohťadávok z daní a poplatkov od oby,rlateťstva'
fyziclcých osób - podnikatel'ov a právnic(ých osÓb, a to tl.Írn spÓsobom, že pohl'adávka sa zaúčtuje pii predpisé
daní a popiatkov v danom rozpočtovanom roku podťa jednottlv1icrr aanovníkov v súlade s Postupmi účt.ovaůa a
pri úhrade sa zaeviduje do evidencie úhrada pohl'adávky s dátumom úhrady, sumou a číslom dokňdu v pokladni'
resp. bankoqý vypis a súčasne do účtovníctva ako rozpočtovaný príjem.

Zostatok pohťadávok predstawje 13 195 €, sú to predovšetkým nedoplatlqy na daniach z nehnuteťnosti
apoplatý za odvoz TKo zminulých rokov aroku 201b' predovšetkym od občuoou rómskej národnosti.
V porovtraní s rokom 2009 došlo k miernemu zvýšeniu nedoplatkov na dani predovšetkým v dósledku
nedostatočnej solventnosti obyvateťstva.

Hodnota pohťadávky voči Ministerstvu pÓdohospodárstva, životného prostredia a RR SR v sume 73
l49 € nie je zaúčtovaná, ale uvedené vPoznámkach kúčtovnej závierke. Žiadosť na úhradu nákladov
zprojektu Rekonštrukcia, obnova, modernizácia školsloých avždelávacích zariadetí bola predložená napríslušný orgán v súlade s uzavretou Zmluvou.

Finančný majetok v hotovosti a na účtoch k 3I ' 12,2010 predstalujú hodnotu 544 351€, v porovnaní
s rokom 2009 sa znižjli z hodnoty 692 22O € na sumu 544 351 €, tj. o 147 869 €, Zniženiehodnoty ťrnančných
prostriedkov súvisí s investičnou ýstavbou, kde časť investícii je financovaná z vlastných zdrojov.

Hodnota finančných prostriedkov bola overené poál'a 'iipisov z bankoýih účtov a lnventarizácie
pokIadne' Finančné prostriedky sú rezervované na investičnú vrýstavbu obce, predovšetloým z prebytkov
minulých období a bežného roku. Finančné prostriedky pozitívne vp|ývajú na finančnú situáciu obce, sú
zhodnocované na termínových vk|adoch obce a podieloých fondoch.

. V pasívach obce sú evídované predovšet\.im vlastné zdroje, ktoré boli v súlade s Postupmi účtovania
k l. 1.2008 preúčtované na účet 428-Nevysporiadaný qýsledok hospodárenia minulých rokov, prevod zúčtu
901-Fond majetkorný.

Ing' Mária Schreterová
Kukučínova 26' 060 0t KeŽmarok
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Nelysporiadaný uýsledok hospodarenia minulých rokov predstavuje k 31. 12' 2010 sumu 2 225 065 €.

Negatívne na vlastné zdroje pÓsobí rnýsledok hospodárenia bežného roku - ako rozdiel nákladov a v'ýnosov

Strata v sume 96 084 €.
od roku 2008 sa vykazuje hospodársky výsledok obce ako rozdiel nákladov a qýnosov v návámosti na

zásaduakruálnosti ., tj. časového a vecného súvisí nákladov a výnosov roku 2010'

Výnosy
Náklady
Strata

706 662 €
802 748 e
.96 084 €

Negatívne na hospodársky výsledok p6sobí pokuta z Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava v

sume 46 586 €, za nedodržanie podmienok zákona o verejnom obstarávaní pri výstavbe bytového domu

blok A.
V pasívach eviduje závailq voči zamestnancom V slrme 6 354 e a inštituciám sociálneho zabezpečenia

vSume.3795 € adodávateťom spolu vhodnote 3 355€ vlehote splatnosti za rekonštrukciu modemizáciu

Zékladnej školy, ktorá bude prefinancovaná z ďotácii MVRR sR.
v oJtatnyón ďhodobýcň záyázkov sú evidované závazt<y zo Štátneho fondu rozvoja bývarria na výstavbu

16 býového domu, blok Aablok B spolu v srrme 984 633 €. Vostatnýchzávázkochje evidovaná sarrkcia

zÚradu verejného obstarávania vsume 46 586 € zanedodrŽanie zákona overejnom obstarávaní pri uýstavbe

bytového domu blok B.. 
Účtovarrie vďahov medzi obcou, ŠR a rozpočtovou ogranizáciou je prostredníctvom transférov, Na účte

357. zÚčtovanie poslg.tnuých transférov obce vykazuje nevyičtovaný transfér spolu k 3l' 12' 2010 v sume l31

9lg €, ztoho ná odstraňovanie škód po povodní hodnotu 111 900 € ana ostatné projekty hodnotu 20 018 €,

ktoré budú použité na daný účel v roku 20 l l '
V súlade s Postupmi účtovania boli k 1. 1. 2008 cudzíe zdroje krytia dlhodobého majetku preúčtované na

účet 384-Vynosy budúcich období v celkovej sume 1 84,1 7O9 € - financovanie investičnej rnýstavby zdotácií,
grantov a pod. Výnosy sa rozpúšťajú v časovej súvislosti s odpismi dlhodobého majetku do qýnosov.

V roku 2010 vzájomné vzťahy so štátnym rozpočtom a rozpočtovými organizáciami boli účtované
prostredníctvom bežných a kapitálových transférov. Vzájomné transféry boli zúčtované a odsúhlasené
zostatky a obratY.

V,2, Účtovanie roz,nočtqvaných príimov a výdavkov obcí

obec v súlade s postupmi účtovania účtovala rozpočtované príjmy na základe bankouých výpisov, a1ebo
pokladničných dokladov.

Pri účtovaní rozpočtoých príjmov, v členení na beŽné a kapitálové,
účtu a položky rozpočtová klasiťrkácia príjmov platná na rok 2010'

bola uvádzaná formou analýíckého

Súčasne vroku 2010 obec ako zriaďovateť základnej školy amaterskej školy zabezpečoval financovanie
uvedenej rozpočtovej otganizácii zriadenej obcou prostredníctvom účtovania transférov.

Majetok ZŠ a MŠ bol na záktade zriaďovacej listiny a delimitačných protokolov odúčtovaný z majetku
obce v roku 2003 / obec je vlasíríkom na liste vlastníctvď, ale majetok je v správe ZŠ a MŠ, čo je vy'jadrený
prostredníctvom kapitálového transféru, zostatková cena v sume 1 371 358 €. Rozpočtovej organizácií bola
presunutá RekonštrukciaZákladnej školy, ktorá bola v podstatrrej miere financovaná z gÍantv.

Štruktúra príjmov a výdavkov v roku 2010:

Ing. Mária Schreterová
Kukučínova 26,060 01 KeŽmarok
Čís1o tel:09079 47 133 ' 0524524204
Emai1 : schreterovaíE,mai1't.com'sk

Názov položky Príimv VÝdaie Rozdiel

BežnÝ rozpočet obce 1 400 192 492 73: +90'7 45t

KaoitálovÝ roznočet r 592 84'., 2 593 43( I 000 58!

Rozpočet ZŠ a MŠ 191 916 29',, -'724 782

Výs|edok rozpočt. hospodárenia 3 184 55: 4 002 461 -817 91i

F.inančné transakcie 845 871 23 20( +822 8',71

VÝs|edok rozpočt.hosp.vč. Fo 4 030 424 4 025 66( +4 758
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Z uvedeného prehťadu vyplýva, že najváčšiu časť príjmov predstavujú bežné príjmy, a to podiely na
daniach - príjem z daňového úradu a transféry na f,rnancovanie základnej a materskej školy' V oblasti
miestnych daní a poplatkov, ktoré najviac móže ovplyvniť obec, dosahuje obec veťmi dobré plnenie.

Prijaté dotácie boli účelovo pouŽité v zmysle podmienok dohodnu|ých v zmluve.
Pri ýdavkov obec účtovala výdavky na zík|ade qýpisov z bankorných účtov' resp. výdavkoých

pokladničných dokladov, ku ktoým boli doloŽené originálne účtovné doklady / faktrlry - daňové doklady,
daňové doklady z elekhonic\ich registračných pokladníc.

Pri účtovaní bežných a kapitáloých qýdavkov bola uvádzaná formou analýického účtu a položky
rozpočtová klasifrkácia ýdavkov doporučená na rok 20 10.

Z uvedeného vyplýva, že obec v sú|ade so zákonom o rozpočtových pravidtách vykazuje ako rozdie|
bežných a kapitálových príjmov a výdavkovo vrátane rozpočtu Zš schodok v sume - 817 903 €,
predovšetkým v dósledku financovania bytového domu blok B z úverov - Šrnn, ktorý sa prejavuje ako
rozdie| vo finančných operáciách.

Celkové hospodárenie vrátane finančných operácií - úverov - predstavuje prebytok v sume 4 758 € ,
čo je pozitívne.

V.3. Maietkovd a Íinančnd analýza obce

Prehťad maj etku a záv ázkov v porovnaní s rokom 2009 :

Aktíva Stav
2 31. 12. 2009

Stav
k 31. 12. 2010

Rozdiel

NeobeŽný maietok z 386 075 3 328 102 +942 627
obežnÝ maietok r 148 6s6 I 933 74',7 +785 091
ostatné aktíva r 394 0 -1394
Celkom 3 536 120 5 262 449 +1 726 329

Celkoqý majetok obce predstawje hodnotu 5 262 449 €, z toho neobežný majetok sumu 3 328 702 €,kde
obec eviduje prírastok aj najváčší prírastok majetku, predovšet\ým vdÓsledku investičnej v'ýstavby, ato
býovych domov blok A a blok B, v'ýstavba mostov a jarkov.

V obežných aktívach je prírastok olplyvnený zúčtovaním kapitálového transféru voči ZŠ a MŠ z titulu
rekonštrukcie Základnei školy.

Pasíva Stav
2 31. 12. 2009

Stav
k 31. 12. 2010

Rozdiel

Vlastné zdroie 2 321 149 2 225 065 -96 084
Záváil<y 638',l06 I 189 675 +550 969
ostatné oasíva 576 265 | 847 709 +1271444
Celkom s 536 120 5 262 449 +1 726 329

V pasívach obce vlastné zdroje predstavujú sumu 2225 065 € a cudzie zdroje 1 189 6.|5 €, ěo predstavuje
vel'mi dobý pomer.

., V cudzích zdrojoch sa eviduje nžtrast záydzkov o hodnotu 681 201 €, predovšet\fm ztitulu úveru zo
Štátrreho rozvoja bývania na býov.ý dom blok A a blok B . Celková hodnota úveru zo ŠFRB predstavuje sumu
984 $3 e.

Vpomámkach kúčtovnej závierke za rok 2010 je uvedené vsúlade sopatrením MF, že obec eviduje
zrnenky z tituiu vystavby býovych domov.

Z á y  e r

Z prehťadu lyplýva, Že obecný urad ako v'ýkorurý orgán na čele so starostom obce v spolupráci s obecným
zastupiteťstvom sa vzorne starajú o hospodárenie obce, o napiňanie rozpočtoqich príjmov a efektívne
vynakladanie f,rnančných prostriedkov pri financovaní v)Ídavkov, ktoré súvisia so samosprávou'
verejnoprospešnou činnosťou obce a so starostlivosťou o maietok obce. Účtovníctvo obce ie vedené prehťadne
a správne'

V Jakubanoch, 25. marec 2011

Ing. Mária Schreterová
Kukučínova 26' 060 01 Kežmarok
Císlo te1 :09079 47 133, 0524524204
Email :schreterova@mai1.t-com.sk


