Hlavný kontrolór Obce Plavecký Peter

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013
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 Plavecký Peter za rok 2013.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Plavecký Peter rok 2013, ktorý bol zverejnený dňa 3.2.2014 na internetovej stránke
obce.
Návrh záverečného účtu Obce Plavecký Peter za rok 2013 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 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so: Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Plavecký
Peter.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku 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 hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 (v znení MF/008978/2006-421, MF/009212/2008-421,
MF/021218/2010, 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 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.
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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 hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti.
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 Plavecký Peter sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 68/2012 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
11.12.2012
Schválený rozpočet Obce Plavecký Peter bol v priebehu roka upravovaný na základe
uznesení obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :
Uznesením č : 83/2013
Uznesením č : 95/2013
Uznesením č: 112/2013

zo dňa 5.4.2013 ..............rozpočtovým opatrením č. 1
zo dňa 16.9.2013................rozpočtovým opatrením č. 2
zo dňa 16.12.2013 .......... rozpočtovým opatrením č.3

ROZPOČET OBCE NA ROK 2013:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu

Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Hospodárenie- prebytok –
schodok

683 173,00
683 173,00

826 361,68
774 065,98

826 361,76
774 066,00

0

+ 52 295,70

+ 52 295,76

Bežný rozpočet:
Schválený rozpočet

Bežné príjmy:
Bežné príjmy RO:
Bežné výdavky:
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Hospodárenie-prebytokschodok

271 918,00
0
151 243,00
74 150,00

+ 46 525,00

Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu
305 494,00
305 494,37
0
2 438,68
154 613,00
154 613,76
104 718,98
104 718,98

+ 46 162,02

+ 48 600,31

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Hospodárenie-prebytokschodok

Schválený rozpočet
66 400,00

416 080,00
-349 680,00

Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu
78 091,00
78 091,00
472 518,00
472 517,21
- 394 427,00
- 394 426,21

2

Finančné operácie:
Schválený rozpočet

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie-prebytokschodok

344 855,00
41 700,00
+ 303 155,00

Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu
440 338,00
440 337,71
42 216,00
42 216,05
+ 398 122,00

+ 398 121,66

Výsledok hospodárenia:
Schválený rozpočet

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
finančné operácie

46 525,00
-349 680,00
303 155,00

Upravený rozpočet Plnenie rozpočtu
46 162,02
48 600,31
- 394 427,00
- 394 426,21
398 122,00
398 121,66

výsledok hospodárenia

k 31.12.2013
-prebytok –

+ 52 295,76

Vykazovaný výsledok 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.
Stav na účte 221- Bankové účty, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov
je 51 777,58 € a stav na účet 211 – pokladnica je 518,18 €, spolu: 52 295,76
Predložený záverečný účet za rok 2013 je prehľadne spracovaný, odborne na patričnej
úrovni, je vhodne doplnený tabuľkami, čo zvyšuje jeho výpovednú hodnotu.
Vyhodnotením hospodárenia obce Plavecký Peter za rok 2013 môžem konštatovať, že obec
splnila základné poslanie a to zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh.
ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Plavecký Peter za rok 2013 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 Plavecký Peter za rok 2013 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 2013 a hospodárenie obce za rok 2013 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy boli overené audítorom.
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Účtovná závierka za rok 2013 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2012 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Plavecký Peter k 31.12.2013 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu Obce Plavecký Peter
rok 2013 uzavrieť s výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

V Plaveckom Petre, dňa 26.2. 2013
Alexandra Mičová
............................
Hlavný kontrolór obce Plavecký Peter
:
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