
PríIoha č.4

List pr e starostuobce aobecné zustupitel,stvo obce Jakubany
z overenia účtovnej závierky za rok 2011,

I. Impulz overovania a ieho realiz(Ícia

Na základe zmluvy o poskyovaní audítorshých sluŽieb č.2Ol2O1l uzatvorenej podl'a $ 59l a násl' zákona
č' 513/1991 Zb, a pod|a zékona č. 54012007 Z'z, o audítoroch a Slovenskej komore áudítorov v znení novelizácií
zákona sme vykonali audit účtovnej závierky zarok2OlI'

Audit bol zarneraný na:
- či údaje riadnej účtovnej závierý verne zobrazujú stav majetku a závázkov, vlastný majetok, ťrnančnú

sifuáciu a v'ýsledok rozpočtového hospodárenia k31. |2.2011
- či je hospodiírenie obce v súlade so schváleným rozpočtom obce za rok 20 1 l
. či sa účtovníctvo vedie úplne, preukazným spósobom a správne,

Povinnosť overenia riadnej účtovnej závierky vyplýva zo zákona č. 431l2oo2 Zb. o účtovníctve a zákona č,
36911990 Zb' o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov'

Informácie a vysvetlenia k overeniu účtovnej závierý poskytovali p. PhDr. Jozef Dufala, staIosta obce a p.
Anna Rybovi čová a Agnesa Rej dová, osoba zodpov eďná za účtovníctvo.

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

II. ZtÍkladné údaie o obci

obecné zastupiteťstvo vJakubanoch nazáklade $ 1l odst. 3 zákona SNR č. 369l|990 Zb. o obecnom
niadenl v zrrení neskorších predpisov schválilo 26.3.2004 norn-i ŠtRtÚr oscp JAKUBANY ako základnú
právnu nonnu obce, ktoý vymedzuje postavenie obce ako neziskovej organtzácie, jej ťurancovanie podťa
schváleného rozpočtu- a orgány obce. ob.ec v znysle štatútu je právnická ósoba, ktorá má právnu subjektivitu
obec má pridelené IČo 00329924 aDIČ O0o}32gg24

obec podťa údajov obecného uradu eviduje počet obyvateťov v počte 2 609.
obecné zastupiteťstvo má 9 členov' Na obeinom uráde ako v;1ionnom orgáne k31,12,2OIl pracovalo 8

zamestnancov.

, obec je zriaďovateťom rozpočtovej organi zácii, ato: Základná škola sMaterskou školou Jakubanv.
Učtovná závierka rozpočtovej organizáciíje predkladaná na obec Jakubany.

Hlavné činnosti, ktoré obec v roku 2O1| rca|izovala sú v súlade so štafutom obce a všeobecnými
závámýmí nariadeniami, 'a schváleným rozpočtom obce' Majetok obce sa používal pre obyvatel'ov obce, ná to,
aby boli uspokojované ich potreby zo strany obce, verejné účely, na qýkon samospráry obóe, prenájom majetku

V roku 2010 obec postihla velká povodeň, ktorá v;iznamnou mierou ovplyvnila hospodáienie ob.. -
mimoriadne náklady na povodňové škody a následky sa odstraňovali aj v roku 2o1í.

III. overované dokladv

Pre výkon overovania ročnej účtovnej závierky a správnosti vedenia účtovníctva boli predloŽené
nasledovné doklady:

. Súvaha k |2120| 1 / Súvaha Úe nopo SFOV l-01 /

.Yýkaz ziskov a strát k |212011 ruč RoPo SFOV 2-01l
- Poznámky k účtovnej závietke obce k 3|. 12.2'011
. Finančný výkaz o plnení rozpočtu
- Inventarizácia majetku a závázkoy včítane dokladovej inventarizácie účtov
. Účtovn;i rozvrh na rok 201l
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- Účtovné doklady / dodávateťské a odberate]]ské faktúry, pokladničné doklady,
interné doklady, bankové výpisy, zostavy NaHIM, obchodné zrrluvy/.

- Hlavné knihy roku 2011
. Vnútropodnikové smemice
- Štatut obce
. Zápisnice z obecného zastupitel'Stva

Uvedené doklady ako aj dodatočné vysvetlenia a dÓkazy, ktoré poskytlí zásťupcovia obce
pracovníci slúžili pre overenie účtovnej závierL<y zarok2071'

Vyhlásenia zástupcov obci o úplnosti informácií a o zaúčtovaní všetloých hospodárskych
dotaaťka sú súčasťou sú súčasťou dokumentácie.

IV. Veďenie účtovníctva

a ním poverení

operácií formou

obec vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva. Pri vedení účtovníctva postupovala podl'a
Úetovej osnovy a postupov účtovania pre rozpočtové organizácie, štátne fondy , obce,... schválených
opatrením MF SR/16786l200,7 ,

Na vlastné podmienky bol vypracovaný účtový rozvrh na rok 201l. Tento obsahoval syntetické účty,
analýické účťy, pri ktorých boli zohťadnené doporučená rozpočtová klasifikácia pre mestá a obce na rok 201 l ,
tj. odvetvová a ekonomická klasifikácia'

obec v zmysle opatrenia MF SR 1257 5512007 -31 z 5 , decembra 2001 , ktoým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení poloŽiek účtovnej závierlq pre obce.. zostavila na
príslušných formularoch výkazy účtovnej závierlq obce k 31 ' \2' 201| ,

K l' 1. 2008 bol zabezpečený prechod na nové Postupy účtovania - v súlade s Účtovou osnovou a
postupmi účtovania pre rozpočtové organizácíe, štátne fondy , obce,... schválených opatrením MF
sPV|6786l2007 prostredníctvom prevodového mostíka a počiatočných operácií. Najvýznamnejšia zmena bola
aea|izovaná v zdrojoch krytia, kde sa zdroje zaúčtovali na účet 428-Nevyspoiaďaný rnýsledok hospodárenia
minulých rokov. Súčasne od l' 1. 20l l sa začal uplatňovať akruálny princíp v časovej a vecnej súvislosti, ako aj
na lizka amiženie hodnoty zaěa|i sa účtovať rezerw aopravné položky kmajetku na aeálnenie hodnoty
majetku.

Spracovanie účtovníctva je zabezpečované automatizovane prostredníctvom programového vybavenia
URBIS Banská Bystrica.

Na vlastrré podmienky bol vypracovany účtouý rozvrh na rok 2011. Tento obsahoval syntetické účty,
analytické účty, pri ktoých boli zohťadnené doporučená rozpočtová klasiÍikácia pre mestá a obce na rok 201 l,
d. odvetvová a ekonomická klasiťrkácia.

Účtovnícwo 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 $ 1 l zákona o účtovníctve.

Účtovné doklady sú očíslované a prehl'adne uloŽené. Jednotlivé druhy dokladov - dodávate|'ské faktury,
bankové vypisy, pokladničné doklady, predpis daní a poplatkov, mzdy , majetok a intemé doklady sú založené
v samostatných súboroch .

V, Vecnd sprdvnost'účtovníctva a účtovnei zdvierkv

Ťažiskom overovania účtovnej závierky po vecnej stránke bolo overenie majetku inventarizáciou majetku a
závázkov, oceňovanie majetku azávdzkov, či vysledok rozpočtového hospodárenia je v súlade so schváleným
rozpočtom obce.

V zrnysle $29 .30 zákona o účtovníctve obec inventarizáciou majetku a závázkoy overila, Že stav v
účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Pri investičnom majetku a zásobách bola vykonaná ýzická inventúra, pri
ostatnom majetku azávázkoch bola vykonaná dokladová inventura.

Pozitívne hodnotím inventarizáciu majetku, ktorá bola vykonaná v súlade so zákonom o účtovníctve' Bola
vykonaná ako fyzická inventarizácia majetku, tak aj dokladová pri jednotlivych majetkouých účtov, včítane
účtov vlastných zdrojov.
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V.1. Evide4cia maietku a zdvtizkov

Nehmotný a hmotný investíčný majetok obec eviduje
automatízovane v subsystéme majetok. Inventárne karty
jednoznačne identiťftujú inventárny predmet, ako aj údaje
odpisov roku 201 l, zostatkové ceny. Neobežný majetok je
v súlade s Postupmi účtovania.

v operatívnej evidencii na inventárnych kartách
obsahujú údaje o investičnom majetku, ktoré

o ocenení * obstarávacie ceny, oprávky - vrátane
evidovaný v účtovnej triede 0.Dlhodobý majetok

Vroku 2011 v zmysle opatrenia MF oodpisovaní majetku obec odpisovalamajetok vsúlade sodpisoqým
plánom, zákonom o účtovníctve a zákonom o daniach z príjmov č, 5g5l2OB Z.z' oÉec pouŽila účtovné odpisy
vzávislosti odplánovaného časupoužívania, rovnomemé vsúlade s Metodic[ým opatrením MF č.8410/20l1-
92 k postupu pri odpisovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku obcí . Pri bytových domoch je doba
odpisovania stanovená na 30 rokov v súvislosti s dobou splácania úverbv so ŠpRB '

obec vlasbrí celkouý neobeŽrý majetok obstarávacích cenách v hodnote 5 587 7g2 c'
Zostatkové ceny neobežlého majetku, včítane nákladov na obstaranie dlhodobého majetku, pozemkov

aumelec l cýchd ie l -obrazovpredstavu jú k3I , |2 .20 l1sumu4359821 € ,čosúhlasísvykázanímvsúvahe-
neobefulý majetok netto' Vporo.naní srokom 2010 sa zuýšil neobeŽný majetok o'ú.u 1 031 1l9 €,
predovšet[ým vd'ósledku investičnej výstavbe, ato bytový dom t6 bj._ B blok, ktoý bola ťrnancovaná
predovšethým zo Štátneho fondu rozvoja bývania a pre a Investičné akciJ v obci * qýstavba Jarkov , ktorá bola
financovaná zgrantov EU prostredníctvom MVRR SR. Investičné akcie boli ukončené vroku 201l
kolaudačnyim rozhodnutím a dané do užívania.

Nákladynaobstaranieinvestícií k3l.  12.201lpredstavujúsumu39214 € ,asútopredovšethýmnáklady
na projekty, ktoré obec plánuje realizovať v budúcnosti.

Účtovanie bo|o v súlade s Postupmi účtovania na účet 042-obstaranie dlhodobého hmotného maietku na
záklaďe daňových dokladov- faktur so súpisom vykonaných prác.

Pozemky a nehnutelhý majetok má obec evidované na liste vlastníctva ě,3339,2786 v katastrálnom
území Jakubany, čo bolo overené na operatívnu evidenciu majetku'.

Celkov'ý stav pozemkov k 31. |2' 2011 po zaúčtovaní prebytkov a správneho ocenenia predstavuje
hodnotu I98 252.89 €,.

Vo finančných investíciách sú evidované akcie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti v sume 345 482 €.

V obefoom majetku obec eviduje zásoby materiálu, napr. KUKA nádoby, PHM, kde spotreba PHM sa
eviduje podl'a jednotliých dopravných prostriedkov mesučne. Zásoby matěriálu tvoria nev5iznamnú zložku
majetku obce.

Pri evidencii pohťadávok bola zabezpečená evidencia pohl'adávok z dani a poplatkov od obyvatel'stva'
ýzic|<ych osÓb . podnikatel'ov a právnichých osób, a to ťým spÓsobom, že poh|'adávka sa zaúčtuje pii predpise
daníapoplatkov vdanomrozpočtovanomroku podl'ajednotlivýchdaňovníkovvsú|adesPostupmi.účtovaniaa
pri úhrade sa zaeviduje do evidencie úhrada pohl'adávky s dátumom úhrady, sumou a číslom dokňdu v pokladni,
resp' bankorný výpis a súčasne do účtovníctva ako rozpočtovaný príjem.

Zostatok pohl'adávok zdaňouých príjmov predstavuje l53 €, sú to minimálne nedoplatky. Vyšší
nedoplatlry obec eviduje pri poplatkoch za odvoz TKo zminulých rokov aroku 20ll' predovšeiloým-od
občanov rómskej národnosti vcelkovej hodnote 16 353 €. Vporovnaní srokom 2010 došlo kmiómemu
zvýšeniu nedoplatkov na dani predovšetlcým v dósledku nedostatočnej solventnosti obyvatel'stva.

Finančný majetok vhotovosti ana účtoch k3l. 12.20ll predstawjúhodnotu 476328 €, vporovnaní
s rokom 2010 sa zniŽiIi z hodnoty 544 351€ na sumu 476 328 €, tj' o 68 O23 €' ZniŽenie hodnoty finančných
prostriedkov súvisí s investičnou ql'stavbou, kde časť investícii je fináncovaná z vlastných zdrojov,

Hodnota f,rnančných prostriedkov bola overené podťa výpisov z bankov.ých účtov a tnventarizácie
pokladne. Finančné prostriedky sú rezervované na investičnú v.ýstavbu obce, iredovŠethým z prebykov
minulých období a bežného roku,

Finančné prostriedky pozitívne vp|ývajú na finančnú situáciu obceo sú zhodnocované na
termínových vk|adoch obce.

V pasívach obce sú evidované predovŠetkým vlastné zdroje, ktoré boli v súlade s Postupmi účtovania
k 1. 1' 2008 preúčtované na účet 428-Nevysporiad,aný vysledok hospodárenía minulých rokov, prevod zúčtu
90l -Fond majetkorný.

Ing. Maria Schreterová
Kukučínova 26,060 01 Kežmarok
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Nevysporiadanývýsledokhospodiáreniaminulýchrokovpredstavujek3I'12.20l1 sumu 2300756 € , '
Pozítívne na vlastné zdroje pÓsobí výsledok hospodárenia bežného roku - ako rozdiel nákladov a qÍnosov zisk
v sume 75 692€,

od roku 2008 sa lykazuje hospodársky qýsledok obce ako rozdiel nákladov a výnosov v návámosti na
zásadu akruálnosti ., tj. časového a vecného súvisí nákladov a qinosov roku 20l l.

Výnosy
Nák1ady
Zisk

1  117090 €
1  041 398 €
75 692e

Pozitívne na hospodársky výsledok zisk v sume 75 692 € pÓsobí zvýšenie výnosov z podielových
daní samosprávy v roku 2011 , a to z hodnoty 395 024 na sumu 496 960 €, ako aj výnosy zo zúčtovania
transférov.

V ostatných dlhodobých závázkov sú evidované závazky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na v'ýstavbu
16. býového domu, blok Aablok B spolu v sume 1234 0|7 €. Vostatnýchzávázkochje evidovaná sankcia
z Uradu verejného obstarávania V sume 34 |63 € za nedodrŽanie zákona o verejnom obstarávaní pri uýstavbe
bvtového domu blok B.. 

Účtovanie vďahov medzi obcou, ŠR a rozpočtovou organizáciou je prostredníctvom ffansférov' Na účte
357 - zúětovanie poskytnuých transférov obce vykazuje nevyúčtovaný transfér spolu k 3|. 12' 201 l v sume 22
l75 e , ktoré budú použité na stanovený účel v roku 2012.

V súlade s Posfupmi účtovania boli k 1. 1. 2008 cudz.ie zdroje krýia dlhodobého majetku preúčtované na
{rč,tt 3sa-Výnosy buddQith obÁobi v tt\koxt,i sunrt 2 5j6 2\6 € - í$ant.tvanic invt,stitntj výsta.tby zdttátií,
BJaŤltDtý apoů. Yýt.osy sarozpíšta)í.v Ďaso-vej str.vis\osli s oůpism\ Ů\hoůobéhomaje1ku Ůo.v'rrnoso.v.

V roku 20ll vzájomné vzťahy so štátnym rozpočtom a rozpočtovými organizáciami bo|i účtované
prostredníctvom bežných a kapitá|ových transférov. Vzájomné transféry bo|i zúčtované a odsúhlasené
zostatky a obraty.

V.2. Účtovanie rozpočtovaných niimov u výdavkov obcí

obec v súlade s postupmi účtovania účtovala rozpočtované príjmy na zák|ade bankovych v'ýpisov, alebo
pokladničných dokladov.

Pri účtovaní rozpočtoqých príjmov, v členení na bežné a kapitálové, bola uvádzaná formou analytického
účtu a položky rozpočtová klasifikácia príjmov platná na rok 201l '

Súčasne v roku 20l l obec ako zriad'ovateť zakladnej školy a materskej školy zabezpečoval ťtnancovanie
uvedenej rozpočtovej organizácii zriadenej obcou prostredníctvom účtovania transférov,

Majetok ZŠ a MŠ bol na zák|ade zriaďovacej listiny a delimitačných protokolov odúčtovaný z majetku
obce vroku 2003 / obec je vlastníkom na liste vlastníctvď, ale majetok je vspráve ZŠ aMŠ, čo je vy'jadrený
prostredníctvom kapitálového transféru, zostatková cena v sume 1 341 902 €' Rozpočtovej organizácií bola
presunutá Rekonštrukcia Zák|aďnej školy' k1orá bola v podstatnej miere financovaná z grantv v roku 2010'

Štruktúra príjmov a výdavkov v roku 2011:

Z uvedeného prehťadu vypýa, Že najváčšiu časť príjmov predstavujú beŽné príjmy, a to podiely na
daniach - príjem z daňového uradu a transféry na financovanie základnej a materskej školy. V oblasti
miestnych daní a poplatkov, ktoré najviac mÓže ovplyvníť obec' dosahuje obec veťmi dobré p|nenie.

Prijaté dotácie boli účelovo použité v zmysle podmienok dohodnuých v mtluve.
Pri uýdavkov obec účtovala ýdavky na zák|ade qýpisov z bankoqých účtov, resp. vydavkouých

pokladničných dokladov, ku ktor.y1m boli doloŽené originálne účtovné doklady / faktúry - daňové doklady,
daňové doklady z elektronic\ých regishačných pokladníc.

lng' Mária Schreterová
Kukučínova 26,060 0l KeŽmarok
Číslo tel ;09079 4,7 1 33, O 52452420 4
Email : schreterova@mail. t-com. sk

Názov po|ožkv Príimv Výdaie Rozdiel

BežnÝ rozpočet obce 1 648 542 | 529 46Í' + l  l9  07(
Kapitá|ový rozpočet 't66 89, 1 211 71 -444 82t
Výsledok rozpočt. hospodárenia 2 4l5 43Í' 2741 18! -325 74Í
Finančné transakcie 446 46( 37 401 +409 05!
Výsledok rozpočt.hosp.vč. Fo 2 8ól 89t 2 778 58i +83 311



Celkoý majetok obce predstavuje hodnotu 6 2O4 37O€, z toho neobežný majetok sumu l 843 166 €, kdeobec eviduje prírastok aj.najváčší "p'i'u'tot,maje|k1 
p."á*s.tt.y. vdÓsledku investičnej rrystavby, atobytovych domov blok A a blokB, 

"y'áuuarnostov a jarkov.
V obežných aktívach pozitívne pósobia ťrrraněné prostriedky obce, ktoré sú qýsledkom efektívnehohospodárenia bežrého obdobia al" pr.dous"tt"1'tn ooun1'' hospodárením z minulých období'

".*Ioo"1.#"iH::. 

vlastné zdroje predstawjú sumu 2 3OO 756€ a cudzie zdroje 1 1367 3g8€, čo predstavuje

- Vcudzích zdrojoch sa eviduje nÍrast závázkov ohodnotu 177 ,723 €, predovšetkým ztiťulu úveru zoStátn-eho rozvoja bývania na bytoú dom bloů a b|ok B .Vostatrrých pasívach obec óviduje cudzie zdroje ťrnancovania na.granťy zo ŠR' resp. EU vcelkovejhodnote 2 5362t6 €, čo zodpov.oa 'oštu*ou"i hodnoie i'".,ti'eřo."ajetku obstaranóho z dotácií'
,'.'x/;f;ff,:;*"I.ů,.i,"ň&ffil;#":".o1 zott ;e uveaenJu.,.iiuo. sopatrením Mr, z. obec eviduje

Zá v  e r

Z prehťadu vyplýva, že obecný urad ako rnýkonný orgán na če]e so staÍostom obce v spolupráci s obecnýmzastupiteťstvom sa vzome starajú o hospodáienie óuc"] o 
""pinu"i" rozpočtových príjmov a efektívnevytakladanie finančných p.osLi.dkou 

.pri'' 
financo""i'i- wáá"lov,, ktoré srivisla. io samosprávou,

;[?f,jÍJ:*ešnou 
činnosťou obce a so starostlivosťou 

" 
'u:.,ář"'uce. Úetor'ictvo obce je vedené prehl,adne

V Jakubanoch, 10. aprí|a 2012

r'Z--L) kz. /,
/
/ |ng. Mária Schreterová

audítor č. |icencie SKAU 533

6

Pri účtovaní bežných a kapitálových výdavkov bo|a uvádzaná formou analyického účtu a polozkyrozpoČtová klasifikácia-výdavkov doporůčená na rok 20l l.Z uvedeného vyp|ýva, že obec v sú|ade so zákonom o rozpočtových pravidlách vykazuje ako rozdie|bežných a kapitálových. príjmov a výdavkov,.vrátane .o"po8tu zŠ sch.odok n,u'. - 325 748 €.,predovšetkým v dóstedku financovania bytového domu btoi B z úverov.- Šrnn, ktorý sa prejavuje ako
;:"'i'.?"':"ff1il;T:'Hu.l3|!.ni 

a.účetóvou dotáciou na odstraňovanie škód po pJnooni, Řto.á notu

u" j. ffjl?J;}ospodárenie 
vrátane finančných operácií - úverov - predstavuje prebytok v sume 83 31l €,

Ing' Miíria Schreterová
Kukučínova 26,060 0l Kežmarok
Císlo tel:0907 9 47 |33, 0 524524204
Email:schreterova@mail.t-com. sk

Prehťad majetku a závázkov v porovnaní s rokom 20 l 0:

4 359 821 +1  031  119
| 933 747 1 843 166

+941 921

2 225 085 +75 671
| 189 675 l 367 398

2 536 216
+941 921


