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Predkladá: Ing. Martin Havaš
Hlavný kontrolór obce Valaská

Vo Valaskej: 8.6.2015
Podpis predkladateľa

Obec Valaská
Hlavný kontrolór obce
Stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu obce Valaská za rok 2014
V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, predkladám na rokovanie OcZ vo Valaskej odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu obce Valaská za rok 2014.
Podkladom pre spracovanie tohto stanoviska boli predložený písomný materiál Záverečný
účet obce Valaská za rok 2014, rozpočet obce Valaská na rok 2014 a jeho úpravy, finančné a
účtovné výkazy obce k 31.12.2014.

1. Východiská spracovania odborného stanoviska k Záverečnému účtu
obce Valaská za rok 2014
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu obce Valaská za rok 2014 z dvoch hľadísk:
1.1. Zákonnosť predloženého návrhu Záverečného účtu obce Valaská za rok 2014
1.1.1

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh Záverečného účtu obce Valaská za rok 2014 (ďalej len „návrh záverečného účtu“ )
bol spracovaný v súlade so zákonom č. 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 č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.1.2

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce

Vyvesením Záverečného účtu obce Valaská za rok 2014 na úradnej tabuli dňa 9.6.2015 bola
splnená povinnosť uložená v § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., podľa
ktorého má byť záverečný účet pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť a povinnosť uložená v § 16 ods. 9 zákona. č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p., podľa ktorého sa návrh záverečného účtu pred schválením predkladá na verejnú
diskusiu. Na internetovej stránke obce bol Záverečný účet zverejnený 9.6.2015 ( súčasne bolo
zverejnené aj hospodárenie obce za 1-12.2014 ).
1.1.3

Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce

Obec Valaská si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 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. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 5).
V súlade s § 9 ods.5 zákona o obecnom zriadení obec Valaská dala overiť účtovnú závierku
za rok 2014 audítorkou Ing. Danielou Cibulovou. Overenie sa uskutočnilo 18.5.2015. Správa bola
vypracovaná dňa 18.5.2015. Podľa výroku audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach verný a pravdivý obraz finančnej situácie obce Valaská k 31.12.2014,
výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so
zákonom o účtovníctve. Zároveň konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách.
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1.2.

Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený Záverečný účet obce Valaská za rok 2014 obsahuje súhrnný prehľad
o rozpočtovom hospodárení obce Valaská za rozpočtový rok 2014. Bol spracovaný v súlade s § 16
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
a obsahuje 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 plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade
s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Vykázaný výsledok hospodárenia obce Valaská za rok 2014 bol zistený v súlade s § 2 písm.
b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh
na usporiadanie výsledku hospodárenia je spracovaný v súlade s §16 ods. 6,7 a 8 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

2. Spracovanie záverečného účtu
Obec Valaská 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.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
-

-

Rozpočet obce na rok 2014
Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
Výsledok hospodárenia za rok 2014
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Finančné usporiadanie vzťahov voči
o zriadeným a založeným právnickým osobám
o štátnemu rozpočtu
o štátnym fondom
o ostatným právnickým a fyzický osobám - podnikateľom
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Návrh uznesenia

3. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce Valaská sa riadilo rozpočtom obce na rok 2014, ktorý bol
schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 186/2013 OcZ dňa 11.12.2013. Rozpočet bol
schválený ako vyrovnaný, čím boli naplnené podmienky § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka tri krát obecným zastupiteľstvom
upravovaný ( schválený ):
-

uznesenie číslo 204/2014 OcZ zo dňa 5.3.2014
uznesenie číslo 205/2014 OcZ zo dňa 5.3.2014
uznesenie číslo 313/2014 OcZ zo dňa 30.9.2014
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Rozpočet na rok 2014 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný
a kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie. Údaje o plnení rozpočtu
boli v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Prehľad súhrnných údajov o upravenom rozpočte k 31.12.2014:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
FO príjmové
FO výdavkové

Rozpočet k 31.12.2014
2 428 223 €
2 413 583 €
59 860 €
117 500 €
50 000 €
0€

Prebytok bežného rozpočtu
14 640 €
Schodok kapitálového rozpočtu
- 57 640 €
Hospodárenie z FO
50 000 €

Sumár
Príjmy celkom
Výdavky celkom

2 538 083 €
2 531 083 €

Hospodárenie obce
prebytok + 7 000,- €

Prehľad súhrnných údajov o plnení príjmov rozpočtu v € a v percentách:
Bežné príjmy – daňové príjmy
Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Granty a transfery
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
SPOLU:

Rozpočet
1 435 701 €
102 080 €
890 442 €
59 860 €
50 000 €
2 538 083 €

Skutočnosť k 31.12.2014
1 428 423,78 €
120 083,16 €
855 911,68 €
26 948,81 €
25 000 €
2 456 367,43 €

% plnenia
99,5 %
117,64 %
96,1 %
45 %
50 %
96,78 %

Prehľad súhrnných údajov o plnení výdavkov rozpočtu v € a v percentách:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
SPOLU:

Rozpočet
2 413 583 €
117 500 €
2 531 083 €

Skutočnosť k 31.12.2012
2 288 392,17 €
76 186,51 €
2 364 578,68 €

% plnenia
94,81 %
64,84 %
93,42 %

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014:
Bežný rozpočet:
+ 116 026,45 €
Kapitálový rozpočet: – 49 237,70 €
Výsledok rozpočtu: + 66 788,75 €
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia vrátane FO:
2 456 367,43 € ( BR+KR+FO príjmy – aj ZŠ ) –– 2 364 578,68 € ( BR+KR+FO výdavky – aj ZŠ)
= + 91 788,75 € –– 4 328 € ( poplatok ŠKD ) –– 5 546 € ( prevod do RF ) –– 7 000 € ( dotácia –
kriminalita ) = 74 914,75 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 74 914,75 €, v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
§ 16 ods. 8 sa zapojí do rozpočtu 2015 cez príjmovú finančnú operáciu na využitie kapitálových
výdavkov alebo bude zdrojom tvorby ostatných peňažných fondov.
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4. Finančné usporiadanie vzťahov obec k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, iným obciam, a ostatným právnickým osobám
Obec Valaská k 31.12.2014 nemala zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Obec Valaská k 31.12.2014 mala všetky príspevky zo štátneho rozpočtu vyčerpané a zúčtované.
Poskytovatelia:
KŠU BB:
OU Brezno
OU Brezno
OU Brezno

629 818,22 € ( základné školstvo )
3 905,31 € ( matrika )
1278,09 € ( hlásenie pobytu občanov )
11 046,2 € ( voľby )

5. Rezervný fond a sociálny fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roku. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného
fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Počiatočný stav RF k 1.1.2014:
Konečný stav RF k 31.12.2014:

143 903,32 €
143 903,32 €

Počiatočný stav SF k 1.1.2014:
Konečný stav SF k 31.12.2014:

2 781.28 €
4 470,29 €

6. Bilancia aktív a pasív
-

súvaha, výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

7. Zadlženosť a možnosti financovania
-

obci Valaská k 31.12.2014 nebol poskytnutý žiadny úver

8. Záver
Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že Záverečný účet obce Valaská je
spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové
hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Valaská. Dosiahnuté výsledky hospodárenia
obecnej samosprávy za rok 2014 sú podľa môjho názoru primerané súčasnej ekonomickej situácií
obce a zodpovedajú reálnej tvorbe zdrojov na financovanie výdavkov obce.
Disponibilné prostriedky ostatných fondov sú vo výške 882 037,62,- € ( zostatky prebytkov
rozpočtového hospodárenia minulých rokov ). Tieto prostriedky zaručujú istotu v budúcnosti ako
potenciálny zdroj na financovanie kapitálových investícií.
Obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods.10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy s poukázaním na obsah tohto stanoviska v jednotlivých častiach odporúčam uzatvoriť
prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Valaská za rok 2014 s výrokom:
„ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad “

Vo Valaskej, dňa 27.5.2014
.................................................

Ing. Martin Havaš
hlavný kontrolór obce
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