Hlavný kontrolór obce Chvojnica - Slávka Gregorová

STANOVISKO
k návrhu Záverečného účtu za rok 2015

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v z.n.p. predkladám odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce
Chvojnica za rok 2015.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce som spracovala na základe
predloženého návrhu záverečného účtu obce Chvojnica za rok 2015 a na základe finančných
a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31. 12. 2015.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného
účtu obce z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu, to zn., či bol návrh spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, či bola dodržaná informačná povinnosť
zo strany obce a povinnosť auditu – overenie účtovnej závierky.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu, teda obsah povinných náležitostí podľa
§16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh Záverečného účtu obce Chvojnica za rok 2015 bol spracovaný v zmysle zákona
523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Obec v súlade s ustanovením § 16 zákona 583/2004 usporiadala svoje hospodárenie
a finančné vzťahy k právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.
Záverečný účet obce obsahuje všetky zákonom stanovené údaje v predpísanej forme.
Zároveň je splnená aj zákonom stanovená podmienka prerokovať návrh záverečného účtu
najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3
citovaného zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a bilanciou aktív a pasív.
Záverečný účet bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení zverejnený
v stanovenej lehote na úradnej tabuli a taktiež na web stránke obce.
Obec viedla účtovníctvo o stave a pohybe majetku, o príjmoch a výdavkoch
a o výsledku hospodárenia podľa zákona o účtovníctve 431/2002 Zb. z.
Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov obce bola vykonaná na príkaz starostu
obce a v súlade s § 29 zákona 431/2001 Zb. z. o účtovníctve v z.n.p.
Finančné hospodárenie obce Chvojnica sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený na
zasadnutí OZ dňa 24. 11. 2014 uznesením č. 7/2/2014, a následnou úpravou rozpočtu, ktorá
bola prevedená dňa 11.09.2015 na základe uznesenia č.41/2015.

Celkový rozpočet
PRÍJMY
VÝDAVKY

Schválený rozpočet
65 303
65 303

Upravený rozpočet
82 942,40
82 942,40

Bežný rozpočet
PRÍJMY
VÝDAVKY
HOSPODÁRENIE
(+prebytok / -schodok)

Upravený rozpočet
78 942,40
78 942,40

Čerpanie
79 807,96
73 265,25
+ 6 542,71

Kapitálový rozpočet
PRÍJMY
VÝDAVKY
HOSPODÁRENIE
(+prebytok / -schodok)

Upravený rozpočet
4 000
4 000

Čerpanie
0
0

Finančné operácie
PRÍJMOVÉ FIN. OP.
VÝDAVKOVÉ FIN. OP.

Rozpočet
0
0

Skutočnosť
79 807,96
73 265,25

Plnenie
96,22%
88,33%

Čerpanie
0
0

 Konečný výsledok hospodárenia je prebytok + 6 542,71 €.
(minulý rok bol výsledok hospodárenia schodok - 572,86€)
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje podľa § 16 ods. 5 písm. a) zákona 523/2004
o rozpočtových pravidlách všetky predpísané náležitosti a údaje o plnení rozpočtu v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou.
Tieto údaje sú členené na :
- bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie
Návrh záverečného účtu bol v zmysle §9 ods.2 zákona o obecnom zriadení a §16 ods.9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní
spôsobom v obci obvyklým.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015 :
Obec k 31. 12. 2015 eviduje záväzky:
- voči dodávateľom: 1 101,76 €
- sociálny fond:
38,90 €
Žiadny úver ani lízingovú zmluvu obec neuzatvorila.

* Hodnotenie hlavného kontrolóra:
Kontrolnou činnosťou vykonávanou v roku 2015 neboli zistené nedostatky, ktoré by
poukazovali na nehospodárne, neefektívne a neúčelné nakladanie s finančnými
prostriedkami obce. Naopak, na základe výsledku hospodárenia v porovnaní s minulým
hodnotím hospodárenie obce ako veľmi efektívne a hospodárne.

Predložený záverečný účet obce Chvojnica za rok 2015 odporúčam schváliť podľa
zákona o rozpočtových pravidlách výrokom BEZ VÝHRAD !

Vo Chvojnici, dňa 06. 06. 2016

Hlavný kontrolór obce
Slávka Gregorová

