Hlavný kontrolór Obce Kluknava
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2010
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 Kluknava za rok 2010.
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce za rok 2010
Návrh záverečného účtu Obce za rok 2010 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
- aktíva a pasíva
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

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 rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti.
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. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu.
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,
bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,
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 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 369-12ú11-2009. prijatého na riadnom zasadnutí OZ
Schválený rozpočet Obce bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení obecného
zastupiteľstva a to :Uznesením č :429-18/6-2010,461-12/11-2010,447-03/12-2010
a bolo vzkonaných 5 rozpočtových opatrení

Rozpočet celkove v €

Schválený rozpočet

príjmy celkove
výdavky celkove

upravený.rozpočet

Čerpanie rozp.

1 407 691

1 510 177

1 397 232

719 694

763 658

607 935

V príjmoch sú aj príjmy za ZŠ
Hospodárenie- schodok –

86 620 € ktorý je krytý finančnými operáciami z prebytkov minulých

rokov vo výške 55 153,-€ a úverom vo výške 85 163,-€
nevyčerpaná dotácia -51 720,Skutočný Prebytok

0,- €

Podrobnosti o plnení príjmov a čerpaní výdavkov je v priloženej správe o čerpaní finančných
prostriedkov v záverečnom účte.
Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové
dane. Tieto príjmy neboli naplnené čo predstavuje príjem 288 823 € oproti rozpočtu 374 000.
Nedaňové príjmy z prenájmu budov o poplatky za služby boli dosiahnuté v porovnaní
s plánovanými príjmami na 84 %, čo predstavuje 15 554€. Transféry zo ŠR na školstvo boli
oproti plánu naplnené na 100. % .
V časti kapitálových príjmov boli plnené príjmy za predaj aktív vo výške 2305 €
a grant zo ZMOS 1800 €

Príjmové finančné operácie – boli použité na vyrovnanie rozpočtu vo výške 140 316 € .
Plnenie rozpočtu výdavkov:
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú podrobnosti v priloženej správe o čerpaní výdavkov v
záverečnom účte.

Výsledok hospodárenia:

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 a pokladne
je 99 871 €.
Pri vyčíslení hospodárenia boli z rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie
príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR.
Týka sa nedočerpaných dotácií na : vo výške 51 720 €.

NAVRH PRE OZ :
- návrh rozdelenia hospodárenia -prebytku rozpočtu,
Po odčítaní dotácie ktorú je povinnosť vyčerpať do 30.3.2011 nie je prebytok

podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo rovnako
rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku pri prerokúvaní
záverečného účtu obce.
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Bilancia aktív a pasív v €
AKTÍVA
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Pohľadávky
finančný majetok
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Prechodné účty aktív

Majetok spolu
PASÍVA

Skutočnosť
1 495 003
120
1 243 271
251 612
442 816
1 307
334 659
6 979
99 871
467

1 938 286

Vlastné zdroje krytia majetku

1731 975

z toho :
Fondy účtovnej jednotky –oceňov. rozdiely
Výsledok hospodárenia

2 089
1 7 29 886

Záväzky
z toho :
rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Bankové úvery
Prechodné účty pasív
Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu

183 453
6 908
255
37 712
55 415

85 163
22 858
1 938 286

Vývoj pohľadávok v €
Pohľadávky daňové
Pohľadávky nedaňové

2 909 €
4 070 € kom. odpad

Ostatné pohľadávky.

Spolu

6 979,.€

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Kluknava za rok 2010 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.
Účtovná závierka za rok 2010 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p.
Účtovná závierka za rok 2010 vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu Obce k 31.12.2010 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
za rok 2010 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad
V Kluknave 5.4.2011
Ing Vaščák Vladimír Kontrolór obce

