Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2013
V zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení
predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Čerín za rok 2013.
1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi
Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení (ďalej len Zákon). V zmysle §
16, ods. 5 Zákona povinnou súčasťou záverečného účtu je najmä:
-

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozp. klasifikáciou – bod 2
bilanciu aktív a pasív – bod 6. Predloženého materiálu
prehľad o stave a vývoji dlhu – bod 8
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti bod 9.
prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov – bod 10.
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – bod 7. Predloženého materiálu

Záverečný účet obce Čerín obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu obce bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
39/1990 Zb. a § 16,odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne 02.06.2014
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
V zmysle § 16,ods. 3 Zákona je obec povinná si nechať overiť účtovnú závierku audítorom.
Dátum uskutočnenia auditu bude potvrdený audítorom podľa jeho stanoviska v krátkej dobe.
Nakoľko v zmysle § 19,ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve musí byť závierka overená
do 1 roka po ukončení účtovného obdobia, obec stanovenú lehotu zákonom splní a Správa
nezávislého audítora, bude predložená v najbližšom možnom termíne konania obecného
zastupiteľstva.
4. Výsledok hospodárenia
Obec Čerín v roku 2013 hospodárila nasledovne:
V priebehu rozpočtového roka obec sledovala vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu, aby
zabezpečila jeho vyrovnanosť ku koncu rozpočtového roka. Preto bolo potrebné v sledovanom
období vykonať nevyhnutné zmeny rozpočtu formou rozpočtových opatrení č. 1 – 5/2013, ktoré
boli schválené Obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 4.10.2013 uzn. č. 39/2013 a uzn. č.
40/2013. Na základe schválených rozpočtových opatrení bol vykonaný presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy ani celkové
výdavky v zmysle § 14 ods. 2 písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy

Záverečný účet obce Čerín za rok 2013
(v €)

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie
Prebytok bežného rozpočtu /schodok/

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu

167 650,59
167 146,23
0
504,36

33 133,00
11 084,40
22 048,60

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 je prebytok
vo výške 22 552,96 €
Príjmy v kapitálovej časti rozpočtu boli rozpočtované v sume
39 000 €. Oproti skutočnosti, kde boli plánované príjmy vo
výške 33 133 €, nastalo nižšie plnenie v dôsledku celkového
nenaplnenia predaja pozemkov IBV nad Mlynom.
Skutočné čerpanie vo výške 11 084,40 €
bolo použité
predovšetkým na rekonštrukciu miestne komunikácie, vo výške
6 615,41 € ako aj na zaplatenie prípravnej a projekovej
dokumentácie na překládku VN v spomínanej lokalite.

Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie z finančných operácií

7 717,98
3 600,00
4 117,98

V zmysle platnej právnej úpravy uvedený výsledok
hospodárenia z finančných operácií do výsledku hospodárenia
nevstupuje

Finančné vysporiadanie rozpočtového hospodárenia
Prebytok bežného rozpočtu
Prebytok kapitálového rozpočtu
Rozpočet finančných operácií

504,36 €
22 048,60 €
4 117,98 €

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu bolo v roku 2013 prebytkové vo výške
22 552,96 €. Uvedenú sumu obec navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu v celkovej sume
2 256,00 € /10% z dosiahnutého prebytku/ a zvyšnú časť finančných prostriedkov, vo výške
20 296,96 € navrhuje zahrnúť do rozpočtu roku 2014

5. Záver
V súlade s § 16, odsek 10 Zákona odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť Návrh
záverečného účtu obce Čerín za rok 2013 s nasledovným výrokom:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad

Ing. Miroslav Hýbl, hlavný kontrolór obce

