PríIoha č.4
List

pr e starostuobce aobecnézustupitel,stvoobce Jakubany

z overenia účtovnej
závierky za rok 2011,

I. Impulz overovaniaa ieho realiz(Ícia
Na základezmluvyo poskyovaníaudítorshých
sluŽiebč.2Ol2O1luzatvorenej
podl'a$ 59l a násl' zákona
č'513/1991
Zb, a pod|azékonač.54012007
Z'z, o audítoroch
a Slovenskejkomoreáudítorovv znenínovelizácií
zákonasmevykonali auditúčtovnejzávierky zarok2OlI'
Audit bol zarneranýna:
- čiúdajeriadnejúčtovnej
závierý verne zobrazujústav majetkua závázkov,vlastnýmajetok,ťrnančnú
sifuáciua v'ýsledokrozpočtového
hospodárenia
k31. |2.2011
- čije hospodiírenie
obce v súladeso schválenýmrozpočtomobceza rok 20 1l
. čisa účtovníctvo
vedieúplne,preukaznýmspósoboma správne,
Povinnosťovereniariadnejúčtovnej
závierky vyplývazo zákonač. 431l2oo2Zb. o účtovníctve
a zákonač,
36911990Zb' o obecnomzriadenív zneníneskorších
predpisov'
Informáciea vysvetleniak overeniuúčtovnej
závierý poskytovalip. PhDr. Jozef Dufala,staIostaobce a p.
Anna Rybovičováa AgnesaRejdová, osobazodpoveďnáza účtovníctvo.
obec má kontrolóraobce,ktoý zabeqeěýe kontroluplneniarozpočtuobce.
II. ZtÍkladné
údaieo obci
obecnézastupiteťstvo
vJakubanoch nazáklade$ 1l odst.3 zákonaSNR č.369l|990Zb. o obecnom
niadenl v zrreníneskorších
predpisovschválilo 26.3.2004norn-iŠtRtÚr oscp JAKUBANY ako základnú
právnu nonnu obce, ktoý vymedzujepostavenieobce ako neziskovej organtzácie, jej ťurancovanie
podťa
schváleného
rozpočtua orgány obce. ob.ec v znysle štatútu
je právnická ósoba, ktorá má právnu subjektivitu
obec má pridelenéIČo 00329924aDIČ O0o}32gg24
obec podťaúdajovobecného
uraduevidujepočetobyvateťov
v počte2 609.
obecnézastupiteťstvo
má 9 členov'Na obeinom uráde ako v;1ionnomorgáne k31,12,2OIl pracovalo8
zamestnancov.
je zriaďovateťomrozpočtovejorganizácii, ato: Základná škola sMaterskou školouJakubanv.
, obec
Učtovnázávierkarozpočtovej
organizáciíjepredkladaná
na obec Jakubany.
Hlavné činnosti,ktoré obec v roku 2O1| rca|izovala sú v súladeso štafutomobce a všeobecnými
závámýmínariadeniami, schválenýmrozpočtomobce' Majetok obce sa používalpre obyvatel'ovobce,ná to,
'a
aby boli uspokojované
ich potrebyzo stranyobce, verejnéúčely,
na qýkonsamospráryobóe,prenájommajetku
V roku 2010 obec postihla velká povodeň,ktorá v;iznamnoumierou ovplyvnila hospodáienieob.. mimoriadnenákladyna povodňovéškodya následkysa odstraňovaliaj v roku 2o1í.
III. overovanédokladv
Pre výkon overovaniaročnejúčtovnej
závierky a správnostivedenia účtovníctva
boli predloŽené
nasledovné
doklady:
. Súvaha
k |2120|1 / Súvaha
Úe nopo SFOV l-01 /
.Yýkaz ziskova strátk |212011ručRoPo SFOV 2-01l
- Poznámkyk účtovnej
závietke obcek 3|. 12.2'011
. Finančnývýkazo plnenírozpočtu
- Inventarizácia
majetkua závázkoyvčítane
dokladovejinventarizácie
účtov
. Účtovn;irozvrhna rok 201l
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- Účtovnédoklady/ dodávateťské
doklady,
a odberate]]ské
faktúry,pokladničné
zrrluvy/.
internédoklady,bankovévýpisy,zostavyNaHIM, obchodné
- Hlavnéknihyroku 2011
. Vnútropodnikové
smemice
- Štatut
obce
. Zápisnicez obecného
zastupitel'Stva
obce a ním poverení
vysvetleniaa dÓkazy,ktoréposkytlízásťupcovia
Uvedenédokladyako aj dodatočné
pracovnícislúžilipre overenieúčtovnej
závierL<y
zarok2071'
hospodárskychoperácií formou
všetloých
Vyhlásenia zástupcovobci o úplnostiinformáciía o zaúčtovaní
dokumentácie.
súsúčasťou
dotaaťkasúsúčasťou
IV. Veďenieúčtovníctva
postupovalapodl'a
Pri vedeníúčtovníctva
v sústave podvojného
účtovníctva.
obec vedie účtovníctvo
pre rozpočtové
organizácie,štátnefondy , obce,...schválených
Úetovej osnovy a postupov účtovania
,
opatrenímMF SR/16786l200,7
Na vlastnépodmienky bol vypracovanýúčtovýrozvrh na rok 201l. Tento obsahovalsyntetickéúčty,
pri ktorých boli zohťadnené
rozpočtováklasifikácia pre mestáa obce na rok 201l ,
doporučená
analýickéúčťy,
tj. odvetvová a ekonomickáklasifikácia'
-31z 5, decembra2001, ktoým sa ustanovujú
podrobnosti
obec v zmysle opatreniaMF SR 12575512007
o usporiadaní,označovanía obsahovom vymedzení poloŽiek účtovnejzávierlq pre obce.. zostavila na
príslušných
formularochvýkazyúčtovnej
závierlq obce k 31' \2' 201|,
prechodna novéPostupyúčtovania- v súlades Účtovouosnovoua
K l' 1. 2008 bol zabezpečený
postupmi účtovaniapre rozpočtovéorganizácíe,štátnefondy , obce,... schválených opatrením MF
prevodovéhomostíkaa počiatočných
operácií.Najvýznamnejšiazmenabola
sPV|6786l2007 prostredníctvom
na účet428-Nevyspoiaďanýrnýsledokhospodárenia
aea|izovanáv zdrojoch krytia, kde sa zdroje zaúčtovali
od l' 1. 20l l sa začaluplatňovaťakruálnyprincípv časoveja vecnejsúvislosti,ako aj
minulýchrokov. Súčasne
rezerw aopravnépoložky kmajetku na aeálnenie hodnoty
na lizka amiženie hodnoty zaěa|i sa účtovať
majetku.
Spracovanieúčtovníctvaje
URBIS Banská Bystrica.

programovéhovybavenia
zabezpečované
automatizovaneprostredníctvom

Na vlastrrépodmienky bol vypracovanyúčtouýrozvrh na rok 2011. Tento obsahovalsyntetickéúčty,
pri ktoých boli zohťadnené
účty,
doporučená
rozpočtováklasiÍikáciapre mestáa obce na rok 201l,
analytické
d. odvetvová a ekonomickáklasiťrkácia.
Účtovnícwo bolo vedenéúplne, preukazným spÓsobom, je zabezpečenávzájomná súvislosťmedzi
dokladov a v hlavnej knihe. Učtovnédoklady sú
dokladmi a zaúčtovaním
v denníkuúčtovných
účtovnými
náležitostiv zmysle $ 1l zákonao účtovníctve.
originálnepísomnosti,ktoré obsahujú
faktury,
a prehl'adneuloŽené.Jednotlivédruhy dokladov - dodávate|'ské
Účtovnédoklady súočíslované
doklady, predpisdanía poplatkov,mzdy , majetoka intemédoklady súzaložené
bankovévypisy, pokladničné
súboroch.
v samostatných
V, Vecndsprdvnost'účtovníctva
a účtovnei
zdvierkv
Ťažiskomoverovaniaúčtovnej
závierkypo vecnejstránkebolo overeniemajetkuinventarizácioumajetkua
hospodáreniaje v súladeso schváleným
závázkov,oceňovaniemajetkuazávdzkov, či vysledokrozpočtového
obce.
rozpočtom
obec inventarizácioumajetku a závázkoy overila, Že stav v
V zrnysle $29 .30 zákona o účtovníctve
zodpovedáskutočnosti.
Pri investičnommajetkua zásobáchbola vykonaná ýzická inventúra,pri
účtovníctve
ostatnommajetkuazávázkoch bola vykonanádokladováinventura.
Bola
Pozitívnehodnotíminventarizáciumajetku,ktorá bola vykonanáv súladeso zákonom o účtovníctve'
vykonanáako fyzická inventarizáciamajetku,tak aj dokladová pri jednotlivych majetkouýchúčtov,včítane
vlastnýchzdrojov.
účtov
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V.1.Evide4cia maietku a zdvtizkov
Nehmotnýa hmotný investíčnýmajetok obec eviduje v operatívnejevidencii na inventárnychkartách
automatízovanev subsystémemajetok. Inventárne karty obsahujúúdaje o investičnommajetku, ktoré
jednoznačneidentiťftujú
inventárnypredmet,ako aj údajeo ocenení* obstarávacieceny, oprávky - vrátane
odpisovroku 201l, zostatkové
ceny.Neobežnýmajetokje evidovanýv účtovnej
triede 0.Dlhodobý majetok
v súlades Postupmiúčtovania.
Vroku 2011 v zmysleopatreniaMF oodpisovanímajetkuobecodpisovalamajetok
vsúladesodpisoqým
plánom,zákonomo účtovníctve
a zákonom o daniachz príjmovč, 5g5l2OB Z.z' oÉecpouŽila účtovné
odpisy
vzávislostiodplánovaného
časupoužívania,
rovnomemé
vsúlades Metodic[ýmopatrením
MF č.8410/20l192 k postupupri odpisovanídlhodobého
nehmotného
a hmotného
majetkuobcí. Pri bytovýchdomochje doba
odpisovania
stanovená
na 30 rokov v súvislosti
s dobousplácaniaúverbvso ŠpRB'
obec vlasbrícelkouýneobeŽrý majetok obstarávacích
cenách v hodnote5 587 7g2c'
Zostatkovéceny neobežléhomajetku,včítanenákladov na obstaraniedlhodobéhomajetku,pozemkov
a u m e l e c l c ý c h d i e l - o b r a z o v p r e d s tka3vIu, j|ú
2.20l1sumu4359821€,čosúhlasísvykázanímvsúvaheneobefulýmajetoknetto' Vporo.naní srokom 2010 sa zuýšilneobeŽnýmajetok 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
fondurozvojabývaniaa pre a Investičné
akciJ v obci * qýstavbaJarkov, ktorábola
financovanázgrantov EU prostredníctvom
MVRR SR. Investičné
akcie boli ukončené
vroku 201l
kolaudačnyim
rozhodnutím
a danédo užívania.
Nákladynaobstaranieinvestícií
k3l. 12.201lpredstavujúsumu39214€ , asútopredovšethýmnáklady
na projekty,ktoréobecplánujerealizovaťv budúcnosti.
Účtovaniebo|o v súlades Postupmiúčtovania
na účet042-obstaraniedlhodobéhohmotnéhomaietkuna
záklaďedaňovýchdokladov-fakturso súpisomvykonanýchprác.
Pozemky a nehnutelhýmajetok má obec evidované
na liste vlastníctva
ě,3339,2786 v katastrálnom
Jakubany,čobolo overené
území
na operatívnu
evidenciumajetku'.
Celkov'ýstav pozemkov k 31. |2' 2011 po zaúčtovaní
prebytkova správnehooceneniapredstavuje
hodnotuI98 252.89€ , .
Vo finančných
investíciáchsúevidovanéakcie Podtatranskejvodárenskejspoločnosti
v sume 345 482 €.
V obefoom majetku obec eviduje zásoby materiálu,napr. KUKA nádoby, PHM, kde spotrebaPHM sa
evidujepodl'ajednotliých dopravnýchprostriedkov mesučne. Zásoby matěriálutvoria nev5iznamnú
zložku
majetkuobce.
Pri evidenciipohťadávokbola zabezpečenáevidenciapohl'adávokz dania poplatkovod obyvatel'stva'
osÓb . podnikatel'ov
a právnichýchosób, a to ťýmspÓsobom,žepoh|'adávkasa zaúčtuje
ýzic|<ych
pii predpise
daníapoplatkov
vdanomrozpočtovanomroku
podl'ajednotlivýchdaňovníkovvsú|adesPostupmi.účtovaniaa
pri úhradesa zaevidujedo evidencieúhradapohl'adávkys dátumomúhrady,sumoua číslomdokňdu v pokladni,
resp'bankorný
výpis a súčasne
do účtovníctva
ako rozpočtovaný
príjem.
Zostatokpohl'adávokzdaňouýchpríjmovpredstavujel53 € , sú to minimálnenedoplatky.Vyšší
nedoplatlryobec eviduje pri poplatkochza odvoz TKo zminulých rokov aroku 20ll' predovšeiloým-od
občanovrómskej národnostivcelkovej hodnote 16 353 € .
Vporovnanísrokom 2010 došlokmiómemu
zvýšeniunedoplatkovna dani predovšetlcým
v dósledkunedostatočnej
solventnostiobyvatel'stva.
Finančný
majetokvhotovostiana účtoch
k3l. 12.20ll predstawjúhodnotu
476328€ , vporovnaní
s rokom 2010 sa zniŽiIiz hodnoty 544 351€ na sumu 476 328 €, tj' o 68 O23€' ZniŽeniehodnotyfinančných
prostriedkov
súvisí
s investičnou
ql'stavbou,
je fináncovanáz vlastnýchzdrojov,
kde časť
investícii
Hodnota f,rnančných
prostriedkov bola overenépodťa výpisov z bankov.ýchúčtova tnventarizácie
pokladne.Finančnéprostriedky
sú rezervovanéna investičnú
v.ýstavbuobce, iredovŠethýmz prebykov
minulýchobdobía bežného
roku,
Finančnéprostriedky pozitívnevp|ývajúna finančnúsituáciu obceosú zhodnocovanéna
termínových
vk|adochobce.
V pasívachobce sú evidovanépredovŠetkým
vlastnézdroje, ktoréboli v súlades Postupmiúčtovania
k 1. 1' 2008 preúčtované
na účet
428-Nevysporiad,aný
vysledokhospodárenía
minulýchrokov, prevodzúčtu
90l -Fondmajetkorný.
Ing.MariaSchreterová
Kukučínova
26,06001Kežmarok
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Nevysporiadanývýsledokhospodiáreniaminulýchrokovpredstavujek3I'12.20l1
sumu 2300756€ , '
Pozítívnena vlastnézdroje pÓsobívýsledokhospodáreniabežného
roku - ako rozdiel nákladov a qÍnosov zisk
v sume75 692€ ,
od roku 2008 sa lykazuje hospodárskyqýsledok obce ako rozdielnákladova výnosovv návámostina
zásaduakruálnosti., tj. časového
a vecného
súvisí
nákladova qinosovroku20l l.
Výnosy
Nák1ady
Zisk

1 117090€
1 0 4 13 9 8€
75 692e

Pozitívnena hospodárskyvýsledok zisk v sume 75 692 € pÓsobí zvýšenievýnosovz podielových
danísamosprávyv roku 2011 , a to z hodnoty 395 024 na sumu 496 960 € , ako aj výnosy zo zúčtovania
transférov.
V ostatnýchdlhodobýchzávázkov súevidované závazky zo Štátneho
fondu rozvoja bývaniana v'ýstavbu
16. býovéhodomu,blok Aablok B spoluv sume1234 0|7 € . Vostatnýchzávázkochjeevidovanásankcia
z Uradu verejnéhoobstarávaniaV sume 34 |63 € za nedodrŽaniezákona o verejnomobstarávanípri uýstavbe
domublok B.
bvtového
.
Účtovanie vďahov medzi obcou, ŠRa rozpočtovouorganizáciouje prostredníctvom
ffansférov'Na účte
poskytnuýchtransférovobce vykazujenevyúčtovaný
357- zúětovanie
transférspolu k 3|. 12' 201l v sume22
na stanovenýúčelv roku 2012.
l75 e , ktorébudúpoužité
V súlades Posfupmiúčtovania
boli k 1. 1. 2008 cudz.iezdrojekrýia dlhodobého
majetkupreúčtované
na
{rč,tt
3sa-Výnosy buddQith obÁobi v tt\koxt,i sunrt 2 5j6 2\6 € - í$ant.tvanic invt,stitntj výsta.tbyzdttátií,
apoů.Yýt.osy sarozpíšta)í.v Ďaso-vejstr.vis\oslis oůpism\Ů\hoůobéhomaje1ku
Ůo.v'rrnoso.v.
BJaŤltDtý
V roku 20ll vzájomnévzťahy so štátnym rozpočtoma rozpočtovýmiorganizáciami bo|i účtované
prostredníctvombežnýcha kapitá|ovýchtransférov.Vzájomnétransférybo|i zúčtované
a odsúhlasené
zostatkya obraty.
V.2. Účtovanie rozpočtovaných niimov u výdavkov obcí

obec v súlades postupmiúčtovaniaúčtovalarozpočtované
príjmyna zák|adebankovychv'ýpisov,alebo
pokladničných
dokladov.
Pri účtovaní
rozpočtoqýchpríjmov,v členenína bežnéa kapitálové,bola uvádzanáformou analytického
a položkyrozpočtová
účtu
klasifikáciapríjmovplatnána rok 201l '
Súčasne
v roku 20l l obec ako zriad'ovateťzakladnejškoly a materskejškolyzabezpečovalťtnancovanie
uvedenejrozpočtovej
organizáciizriadenejobcouprostredníctvom
účtovania
transférov,
Majetok ZŠ a MŠ bol na zák|adezriaďovacej listiny a delimitačnýchprotokolov odúčtovaný
z majetku
obcevroku 2003 / obecje vlastníkom
na liste vlastníctvď,ale majetokje vspráve ZŠaMŠ, čoje vy'jadrený
prostredníctvom
kapitálovéhotransféru,zostatkovácena v sume 1 341 902 €' Rozpočtovejorganizáciíbola
presunutáRekonštrukciaZák|aďnejškoly'k1orábola v podstatnejmierefinancovanáz grantvv roku 2010'
príjmova výdavkov v roku 2011:
Štruktúra
Názov po|ožkv
BežnÝ rozpočetobce
Kapitá|ový rozpočet
Výsledok rozpočt.hospodárenia
Finančnétransakcie
Výsledok rozpočt.hosp.vč.Fo

Príimv
1 648 542

't66

89,
2 4l5 43Í'
44646(
2 8ól 89t

Výdaie
| 52946Í'
1 21171
2741 18!
37 401
2 778 58i

Rozdiel

+ll9 07(
-44482t
-32574Í
+40905!
+83311

Z uvedenéhoprehťaduvypýa, Že najváčšiučasťpríjmov predstavujú beŽnépríjmy, a to podiely na
daniach - príjem z daňového uradu a transféry na financovanie základnej a materskej školy.
V oblasti
miestnychdanía poplatkov, ktorénajviac mÓže ovplyvníťobec' dosahujeobec veťmidobrép|nenie.
Prijaté dotácie boli účelovopoužitév 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 účtovnédoklady / faktúry - daňové doklady,
daňovédoklady z elektronic\ých regishačnýchpokladníc.
lng'Mária Schreterová
Kukučínova
26,060 0l KeŽmarok
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Pri účtovaní
bežnýcha kapitálových výdavkov bo|a
uvádzanáformou analyického účtua polozky
rozpoČtová
klasifikácia-výdavkov
doporůčená
na rok 20l l.
Z uvedenéhovyp|ýva,žeobec v sú|ade
so zákonom rozpočtovýchpravidlách vykazuje
ako rozdie|
bežnýcha kapitálových.príjmov a výdavkov,.vrátane o
.o"po8tu zŠ sch.odokn,u'.
- 325 748€ . ,
predovšetkýmv dóstedkufinancovania
bytovéhodomu btoi B z úverov.-Šrnn, ktorý
sa prejavujeako

a.účetóvou
dotáciou
na odstraňovanie
škódpo pJnooni,
Řto.ánotu
;:"'i'.?"':"ff1il;T:'Hu.l3|!.ni

vrátanefinančných
- úverov
operácií
- predstavuje
prebytokv sume8331l € ,
u"j. ffjl?J;}ospodárenie

Prehťadmajetkua závázkov v porovnaní
s rokom20 l 0:

| 933747

4 359 821
1 843 166

+ 10 3 11 1 9
+941921

Celkoý majetokobcepredstavuje
hodnotu6 2O4 37O€ , z toho neobežný
majetoksumu l 843 166€ , kde
"p'i'u'tot,maje|k1
obec eviduje prírastokaj.najváčší
p."á*s.tt.y. vdÓsledku investičnejrrystavby,
bytovychdomovblok A a blokB,
ato
a jarkov.
"y'áuuarnostov
V obežnýchaktívachpozitívne
pósobia ťrrraněné
prostriedky obce, ktoré sú qýsledkom efektívneho
hospodáreniabežréhoobdobiaal" pr.dous"tt"1'tn
ooun1'' hospodárením
z minulýchobdobí'

2 225 085
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vlastné
zdrojepredstawjú
sumu2 3OO756€ a cudziezdroje1 13673g8€, čopredstavuje
".*Ioo"1.#"iH::.
- Vcudzíchzdrojochsa eviduje nÍrastzávázkovohodnotu 177,723€ , predovšetkým
ztiťuluúveru
Státn-eho
zo
rozvojabývaniana bytoú dom bloů a

b|okB .
Vostatrrýchpasívachobec óviduje cudzie
zdroje ťrnancovania
na.granťyzo ŠR' resp. EU vcelkovej
hodnote2 5362t6 € , čozodpov.oa'oštu*ou"i
hodnoiei'".,ti'eřo."ajetku obstaranóho
z dotácií'

zott;e uveaenJu.,.iiuo.
sopatrením
Mr, z. obeceviduje
,'.'x/;f;ff,:;*"I.ů,.i,"ň&ffil;#":".o1
Záv er
Z prehťadu
vyplýva,že obecný uradako rnýkonný
orgánna če]eso staÍostom
obcev spoluprácis obecným
zastupiteťstvom
sa vzome starajúo hospodáienieóuc"]
.pri''
o
rozpočtových
príjmova efektívne
vytakladanie finančných p.osLi.dkou
""pinu"i"
financo""i'i- wáá"lov,,
ktoré srivisla. io samosprávou,
činnosťou
obcea so starostlivosťou 'u:.,ář"'uce.
Úetor'ictvo obceje vedené
prehl,adne
;[?f,jÍJ:*ešnou
"
V Jakubanoch, 10. aprí|a2012
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