Hlavný kontrolór Obce Drienčany

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012
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 Drienčany za rok 2012.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Drienčany za rok 2012. Návrh bol zverejnený dňa 04.06.2013 na úradnej tabuli.
Návrh záverečného účtu Obce Drienčany za rok 2012 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.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Drienčany.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
nesplnila 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.
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.
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. 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.
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 Drienčany sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 53 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
29.12.2011.
Schválený rozpočet Obce Drienčany bol v priebehu roka upravovaný na základe
vykonaných rozpočtových opatrení, a to :
Rozpočet bol zmenený na terajšiu úroveň.
Rozpočet celkove
Schválený rozpočet

príjmy celkove
výdavky celkove
Hospodárenie- prebytok

42 425
42 425

uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
52 924,56
50 625,83
52 804,50
48 203,74
2 422,09

Bežný rozpočet
Schválený rozpočet

bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie- prebytok

42 425
42 425

uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
49 424,56
47 125,83
49 304,50
44 703,74
2 422,09

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie

Schválený rozpočet
0

0

uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
3 500
3 500
3 500
3 500
0

Finančné operácie:
Schválený rozpočet

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácia
Hospodárenie-prebytok

0
0

uprav.rozpočet Čerpaný rozpočtu
0
0
0
0
0

Plnenie rozpočtu príjmov :
100 Daňové príjmy

38 623,42

111 Výnos dane z príjmov
120 Dane z majetku
130 Dane za tovary a služby
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
150 Poistné
190 Iné dane

28 754,77
6 405,85
3 462,80
0
0
0

Porovnanie stavu celkových daňových nedoplatkov k 31.12.2010 , 2011 a 2012
Daňové nedoplatky

k 31.12.2010

k 31.12.2011

k 31.12.2012

66,40 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

200 Nedaňové príjmy

Index

3 010,74

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
230 Kapitálové príjmy
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí
290 Iné nedaňové príjmy

1 393,92
1 191,49
0
1,09
424,24

300 Granty a transfery

3 500,00

310 Tuzemské bežné granty a transfery
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

3 500,00

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové
dane. Daňové príjmy boli naplnené na 95,74%. Transfery zo ŠR boli oproti plánu naplnené na
100 % .

Plnenie rozpočtu výdavkov:
600 Bežné výdavky

44 703,74

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
16 860,09
620 Poistné a príspevok do poisťovní
6 261,37
630 Tovary a služby
20 896,48
640 Bežné transfery
685,80
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
0
700 Kapitálové výdavky

3 500,00

710 Obstarávanie kapitálových aktív
720 Kapitálové transfery

3 500,00

Finančné operácie:
1.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

0,00

400 Príjm y z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí(len istín)
430 Z predaja majetkových účastí
450 Z ostatných finančných operácií
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
520 Zahraničné úvery
2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

0

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
810 Úvery, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
820 Splácanie istín

Výsledok hospodárenia:
Čerpanie rozpočtu - skutočnosť
Bežný rozpočet
BR
Kapitálový rozpočet KR
BR + KR
Z toho nevyč. prostr. zo ŠR
Prebytok rozpočtu
Finančné operácie FO
Spolu BR +KR+FO

47 125,83
3 500,00
50 625,83

Výdavky
44 703,74
3 500,00
48 203,74

50 625,83

48 203,74

Príjmy

Rozdiel 2012
2 422,09
0,00
2 422,09
67,62
2 354,47
0,00
2 422,09

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 obce.
Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie
Prebytok rozpočtu obce vo výške 2 354,47,00 EUR navrhujem použiť na tvorbu
rezervného fondu.
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

4. Bilancia aktív a pasív v EUR

4.1 A K T Í V A

Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

Skutočnosť
k 31.12.2012

Skutočnosť
k 31.12.2011

336820,65

337 811

293635,36
43185,29
3835,16

294 626
43 185
1 640

3835,16

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Majetok spolu

147,50

153

340803,31

339 604

4.2 P A S Í V A
Názov
Vlastné imanie
Výsledok hospodárenia z toho :
Nevysp.výsledok hosp.z min.rokov
Výsledok hospodárenia za účt.obd.
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Ostatné zúčtovanie rozpočtu
Ćasové rozlíšenie 384
Vlastné imanie a záväzky spolu
a záväzky spolu

5. Vývoj pohľadávok v EUR
5.1. Pohľadávky

Skutočnosť
k 31.12.2012
217235,69
219275,69
-2040,00
67,62

Skutočnosť
k 31.12.2011
219 276
219 276

0

0
67,62
123500,00
340803,31

120 328
339 604

Pohľadávky daňové
Daň z nehnuteľnosti
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za psa
Daň za užív. verej. priestranstva
Poplatok za TKO
Spolu

Rok 2011

Rok 2012
0

0

0
0

0
0

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Drienčany za rok 2012 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 Drienčany za rok 2012 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 2012 a hospodárenie obce za rok 2012 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 2012 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 Drienčany k 31.12.2012 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 uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Drienčany za rok 2012 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

Drienčany, dňa 04.06.2013
Helena Péterová
Kontrolórka obce

