STANOVISKO
hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2014

V zmysle § 18 odst. 2 písm. b/ zákona 612/2002 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Krahule za rok 2014:
Moje odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce
Krahule za rok 2014.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu záverečného
účtu Obce Krahule za rok 2014 na základe dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Obce Krahule za rok 2014
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Krahule za rok 2014 /ďalej len „návrh záverečného účtu“/ bol
spracovaný v súlade so zákonom číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona číslo 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Obce Krahule
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s VZN – Zásady rozpočtového hospodárenia obce.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona číslo 612/2002 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16, ods. 9 zákona číslo 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si splní povinnosti podľa § 16 ods. 3 zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej
len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“/, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť
obce dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 612/2002 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /§ 9 ods. 5/.
Správa nezávislého audítora bola vypracovaná 20. apríla 2015 a vypracovala ju zodpovedná
audítorka Ing. Cibulová Daniela – licencia SKAU 061.
Podľa názoru nezávislej audítorky, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky k 31.12.2014
a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom

o účtovníctve.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje,
že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.
3 zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji
dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie a pod.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF
SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa
ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie, kategórie a položky. Návrh záverečného účtu
v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala obec podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel,
skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie.

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po
skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného
účtu obce. V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne
vysporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Predložený návrh
záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení
príspevkovej organizácie obce.
Ďalej boli predložené údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Údaje o poskytnutých zárukách neboli poskytnuté, pretože obec neposkytla žiadne záruky v zmysle
všeobecných záväzných právnych predpisov.

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Finančné hospodárenie Obce Krahule sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č. 6/2013 zo dňa 13.12.2013.
Schválený rozpočet Obce Krahule bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný nasledovne:
1. Zmena schválená dňa 3.3.2014 - uznesenie OZ č. 1/2014

2.
3.
4.
5.

Zmena schválená dňa 28.4.2014 – uznesenie OZ č. 2/2014
Zmena schválená dňa 21.7.2014 – uznesenie OZ č. 3/2014
Zmena schválená dňa 29.9.2014 – uznesenie OZ č. 4/2014
Zmena schválená dňa 27.10.2014 – uznesenie OZ č. 5/2014

Obec Krahule k 31.12.2014 naplnila schválený a upravený rozpočet obce nasledovne :
ROZPOČET : Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Bežné príjmy :
Kapitálové príjmy :
Príjmové fin. operácie :
Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky :
Výdavkové fin. operácie

348.847,- €
80.166,- €
347.671,- €
61.670,0

291.189,40 €
80.166,- €
25.500,- €
284.728,60 €
96.630,- €

Čerpanie rozpočtu
293.611,56 €
73.060,25 €
275.860,03 €
49.837,93 €
217,08 €

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu obce za rok 2014 : 40.973,85 € - z toho titulu má obec
povinnosť tvorby zákonného rezervného fondu.
Tvorba rezervného fondu je vo výške 4 097,38 €. Zvyšnú časť celkového výsledku hospodárenia
zapojí obec do rozpočtu v roku 2015 ako príjmovú finančnú operáciu.
Účtovný hospodársky výsledok obce pozostáva z rozdielu nákladov a výnosov a predstavuje zisk
216.953,54 € .

Bilancia aktív a pasív :
Aktíva obce sa skladajú z :
neobežného majetku obce v zložení dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok,
dlhodobý finančný majetok, finančný majetok v zložení :
Dlhodobý hmotný majetok : SW
165,50 €
stavby
1.549.320,26 €
pozemky
2.622.223,08 €
stroje, prístroje, zariadenia
26.097,16 €
traktor a voj. technika
60.037,14 €
dlhodobý hm. majetok
29.099,94 €
ostatný dlh. hm. majetok
17.839,20 €
obstaranie DHM
139.327,55 €
materiál na sklade
1.518,55 €
Dlhodobý finančný majetok:
vklad s.r.o. Obecné lesy
6.638,78 €
vodárenské akcie
29.512,--- €
Finančný majetok : bankové účty
174.148,33 €
pokladňa
1.240,55 €
pohľadávky –zn. pos., GP
1.396,68 €
nedaňové pohľadávky
3.930,29 €
daňové pohľadávky
518,33 €
transfery –mimo ver. správy
4.300,--- €
náklady budúcich období
335,69 €
Odpisy majetku
904.632,90 €

Finančná návratná výpomoc Obecným lesom, s.r.o.
Aktíva spolu :

Pasíva obce sa skladajú z :
Vlastného imania, záväzkov a časového rozlíšenia
vlastné imanie
záväzky :
záväzky soc. fond
rezervy
dodávatelia
prijaté preddavky na vodné, stočné
mzdové náklady - zamestnanci
mzdové náklady - odvody
mzdové náklady - daň zo mzdy
časové rozlíšenie :
výnosy budúcich období
Pasíva spolu :

530.935,92 €
4.293.952,05 €

3.971.306,49 €
393,48 €
600,- €
82.355,74 €
175,--- €
1.557,78 €
873,72 €
216,71 €
236.473,13 €
4.293.952,05 €

Obec neeviduje žiadne ďalšie záväzky – dlh
Príspevkovú organizáciu obec nemá zriadenú
Podnikateľská činnosť – obci sa údaj netýka
Obec neposkytla záruky žiadnym príjemcom

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Krahule za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16, odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Riadna účtovná závierka za rok 2014 bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. O
účtovníctve v platnom znení. Účtovná závierka za rok 2014 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Krahule k 31.12.2014 a výsledok hospodárenia
za uvedený rok je v súlade so zákonom o účtovníctve.
V súlade s § 16 odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu Obce Krahule za rok
2014 s výrokom

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

Návrh na uznesenie :
Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Ing. Vasila Paňka
Berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia obce – zisk vo výške 216.953,54 €
Schvaľuje tvorbu rezervného fondu obce vo výške 4.097,38 €
Schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

V Krahuliach dňa 29. apríl 2015

Ing. Vasil Paňko
hlavný kontrolór obce

