Hlavná kontrolórka Obce ŠAMUDOVCE

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v z.
n. p.
Predkladám
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Šamudovce za rok 2015.
Návrh záverečného účtu Obce Šamudovce za rok 2015 bol spracovaný v súlade so
zákonom 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.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 ods.5 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 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 neskorších dodatkov uverejnených vo FS v rokoch
2005-2015, 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. 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 rozpočtom vyšších územných celkov. 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 hospodárení príspevkových organizácii v ich
pôsobnosti.
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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.
Finančné hospodárenie obce Šamudovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený na
zasadnutí OZ dňa 11.12.2014, uznesením č.20/2014. Schválený rozpočet obce Šamudovce
bol v priebehu roka upravovaný. Zmena rozpočtu bola schválená na zasadnutí OZ, alebo
starostom obce.
Rozpočtové opatrenie číslo:
1. zo dňa 13.3.2015 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 13.3.2015 uznesením č. 17/2015
2. zo dňa 31.3.2015 schválené starostom obce
3. zo dňa 31.3.2015 schválené starostom obce
4. zo dňa 39.6.2015 schválené starostom obce
5. zo dňa 17.8.2015 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 17.8.2015 uznesením č. 32/2015
6. zo dňa 17.9.2015 schválené starostom obce
7. zo dňa 4.11.2015 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 4.11.2015 uznesením č.43/2015
8. zo dňa 3.12.2015 schválené starostom obce
9. zo dňa 21.12.2015 schválené starostom obce
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky

Schválený rozpočet
na rok 2015
396 664,40
354 253,34

Upravený rozpočet
na rok 2015
396 740,39
379 378,33

Skutočnosť

Schválený
rozpočet na rok
2015
0
40 411,06

Upravený rozpočet
na rok 2015

Skutočnosť

0
67 695,60

0
53 456,47

Upravený rozpočet
na rok 2015

Skutočnosť

70 116,22
0

55 877,09
0

350 464,47
338 457,44

Kapitálový rozpočet

Príjmy
Výdavky
Finančné operácie

Príjmové FO
Výdavky FO

Schválený
rozpočet na rok
2015
0
0

Výsledok hospodárenia bez FO:
Príjmy
Bežný VH
Kapitálový VH
Spolu

Výdavky

350 464,47
0,00
350 464,47
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338 457,44
53 456,47
391 913,91

Výsledok
rozpočtového
hospodárenia
+ 12 007,03
- 53 456,47
- 41 449,44

Výsledok hospodárenia FO:
Príjmy
FO
Spolu

Výdavky
0
0

55 877,09
55 877,09

Výsledok
hospodárenia
55 877,09
55 877,09

Výsledok hospodárenia – schodok– rozpočtu obci Šamudovce v roku 2015 je – 41 449,44 €
Očistenie výsledku hospodárenia za rok 2015:
schodok hospodárenia 2015
zostatok nevyčerp. BT ZŠ 2015
Schodok hospodárenia za rok 2015

- 41 449,44 €
- 153,18 €
- 41 602,62 €

Výpočet zostatku prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Celkový schodok hospodárenia za rok 2015
Prebytok hospodárenia FO za rok 2015
Zostatok výsledku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015:

- 41 602,62 €
+ 55 877,09 €
+ 14 274,47 €

Záver
Návrh záverečného účtu obce Šamudovce za rok 2015 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 Šamudovce za rok 2015 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým na nástenke OcÚ.
Účtovná závierka za rok 2015 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2015 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu obce Šamudovce k 31.12.2015 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
Šamudovce za rok 2015 výrokom
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
V Šamudovciach dňa 30.5.2016
Ing. Beáta Pavlová
hlavná kontrolórka
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