Hlavný kontrolór Obce Veľkrop

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2010
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Veľkrop

za rok 2010.

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Veľkrop za rok 2010. Návrh bol zverejnený dňa 06.06.2010 na úradnej tabuli.
Návrh záverečného účtu Obce Veľkrop za rok 2010 bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh
záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- poskytnuté záruky podľa jednotlivých príjemcov
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
1. Náležitosti návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so –
Zásadami hospodárenia
a nakladanie s majetkom Obce Veľkrop a Zásadami rozpočtového hospodárenia obce
Veľkrop.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
nesplnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa zákona o obecnom
zriadení (§9 ods.4).
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §
10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní,
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
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Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh
záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa
funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce
obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých
zárukách podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva
podnikateľskú činnosť
a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych
predpisov.
I.

Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie Obce Veľkrop sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 16/2009 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
30.12.2009.
Schválený rozpočet Obce Veľkrop bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :
Uznesením č . 19/2010
Uznesením č. 20/2010

zo dňa 05.08.2010
zo dňa 09.11.2010

1. rozpočtové opatrenie
2. rozpočtové opatrenie

Rozpočet celkove v eurách
Schválený rozpočet

príjmy celkove
výdavky celkove
Hospodárenie- prebytok –
schodok

43 599
43 599
0

Uprav.rozpočet
66 384
66 384
0

Čerpaný rozpočtu
66 237
60 842
+5 395

Uprav.rozpočet
50 084
47 318
0

Čerpaný rozpočtu
49 937
41 776
+ 8 161

Bežný rozpočet
Schválený rozpočet

bežné príjmy
43 599
bežné výdavky
35 599
Hospodárenie-prebytok-schodok 0
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Kapitálový rozpočet:
Schválený rozpočet
0

Uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
16 300
16 300
19 066
19 066
- 2 766

Schválený rozpočet

Uprav.rozpočet
0
0
0

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
8 000
Hospodárenie-prebytok-schodok
Finančné operácie:
príjmové fin. operácie
0
výdavkové fin. operácia
0
Hospodárenie-prebytok-schodok 0

Čerpaný rozpočtu
0
0
0

Plnenie rozpočtu príjmov :
Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové
dane. Daňové príjmy boli naplnené na 94,36 %, čo predstavuje viac ako 31 253 €. Príjmy z
prenájmu budov o poplatky za služby boli dosiahnuté v porovnaní s plánovanými príjmami
na 224,45 %, čo predstavuje viac ako 2 671 €. Ostatné príjmy – úroky z účtu neboli
rozpočtované a v skutočnosti boli vo výške 4 €. Transfery zo ŠR neboli rozpočtované a
v skutočnosti predstavujú viac ako 6 720 €. Nevyčerpané finančné prostriedky z minulého
roka boli vo výške 9 289 €
V časti kapitálových príjmov. Tie neboli rozpočtované a v skutočnosti predstavujú
sumu 16 300 €.
Plnenie rozpočtu výdavkov:
Vo výdavkovej časti rozpočtu boli finančné prostriedky použité na:
Mzdy OcÚ – 13 589 €, Odvody do poisťovní – 7 744 € - Spolu: 21 333 €
Mzda Hlavný kontrolór – 485 €, Odvody do poisťovní – 172 € - Spolu: 657 €
Tovary a služby spolu – 18 266 €. V tom: Cestovné – 1 187 €, Energie – 1 207 €, Poštovné
a telekom. služby – 938 €, Reprezentačné – 550 €, Všeobecný materiál – 5 828 €, Všeobecné
služby – 1 371 €, Palivá, servis, prepravné – 326 €, Odmeny poslancov a dohody o vyk. práce
– 1 185 €, Špeciálne služby – 100 €, Údržba budov – 925 €, Stravovanie – 1 671 €, Poistné
a členské príspevky – 512 €, Servis a údržba strojov – 1 096 €, Údržba výpočtovej techniky –
200 €
Konkurzy a súťaže – 298 €
Vývoz odpadu – 1 222 €
Finančné operácie:
Vo finančných operáciách nebol uskutočnený príjem ani výdaj.
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Výsledok hospodárenia:
Hospodárenie obce dokumentuje nasledujúca tabuľka (v €)
Rozpočet
Názov položky
Čerpanie
66 384
66 237
Príjmy rozpočtu obce, z toho:
-bežné príjmy
50 084
49 937
-kapitálové príjmy
16 300
16 300
66 384
60 842
Výdavky rozpočtu obce, z toho:
-bežné výdavky
47 318
41 776
-kapitálové výdavky
19 066
19 066
0
+ 8 161
Bežný rozpočet

Rozdiel
-147
-147
0
5 542
5 542
0
Prebytok + 8 161

(výsledok hospodárenia-prebytok/schodok)

Kapitálový rozpočet

-2 766

- 2 766

Schodok - 2 766

(výsledok hospodárenia-prebytok/schodok)

Výsledok hospodárenia

Prebytok +5 395

(rozdiel príjmy-výdavky)

Finančné operácie príjmové

0

0

0

Finančné operácie výdavkové

0

0

0

Vykazovaný výsledok rozpočtového hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2
písm. b) a c) a § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC.
Podľa postupov účtovania výsledok sa zisťuje prostredníctvom účtu 428- Prevod
zúčtovania príjmov a výdavkov. Stav na účte 428 je podľa účtovníctva +2 723 €. Stav na
účte 221- Bankové účty, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov je 10 913 €
Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie
príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR.
Ďalší objem účelových prostriedkov ŠR, ktoré boli poskytnuté po 1.10.2010
a nevstupujú do výsledku roku 2010 v objeme 8 300 € boli odvedené na osobitný účet
a budú použité do 31.03.2011.
vzhľadom k tomu, že návrh na vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2010
v objeme 5 395 € je súčasťou návrhu záverečného účtu, je žiaduce predložiť na schválenie
obecnému zastupiteľstvu:
-

návrh vysporiadania prebytku rozpočtu

pretože podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
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II. Bilancia aktív a pasív
Hodnota majetku obce k 31.12.2010 je podľa účtovníctva 108 815 € v členení:
Pozemky – 5 254 €
Stavby - 20 369 €
Hnuteľný majetok - 576 €
Dopravné prostriedky – 0 €
Drobný hm. majetok – 0 €
Obstaranie hmotného majetku stav k 31.12.2010 – 22 914 €
Obežný majetok – 10 913 €
Dlhodobí finančný majetok – 48 789 €
Obec neeviduje krátkodobé pohľadávky
Za rok 2010 vykonal Obecný úrad len dokladovú inventarizáciu majetku, vr. inventarizácie
zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti (4x), pohľadávok a záväzkov ako aj ostatných
účtov (súvahových a pod súvahových).
III.Záväzky obce
Obec eviduje k 31.12.2010 krátkodobí záväzok v celkovej výške 8 300 € a tvorí ho
nevyúčtovaná dotácia medzi subjektmi verejnej správy .
IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec za obdobie roku 2010 nevykazuje záväzky z návratných zdrojov financovania.
Obec nevykazuje žiadnu dlhovú službu, t. j. neposkytla žiadnu záruku za úver, pôžičku alebo
iný dlh fyzickej alebo právnickej osobe.
Záver
Návrh záverečného účtu Obce Veľkrop za rok 2010 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Veľkrop za rok 2010 v zmysle § 9 os. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2010 a hospodárenie obce za rok 2010 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy neboli overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2010 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2010 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Veľkrop k 31.12.2010 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
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V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Veľkrop za rok 2010 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradou

Vo Veľkrope dňa 15.06.2011

Milan Groško
hlavný kontrolór obce
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