Hlavný kontrolór Obce Brestovany

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v z. n. p.
predkladám

stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Brestovany za rok 2015

Odborné stanovisko bolo
spracované na základe návrhu záverečného účtu Obce
Brestovany za rok 2015. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a web. stránke obce.
Návrh záverečného účtu Obce Brestovany za rok 2015 bol spracovaný v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. n..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 hodnotil:











náležitosti záverečného účtu obce
údaje o plnení rozpočtu
aktíva a pasíva
stav a vývoj dlhu
poskytnuté dotácie z rozpočtu obce
hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
poskytnuté záruky podľa jednotlivých príjemcov
náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
finančné usporiadanie vzťahov
hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku

1. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenie
obce a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Brestovany. Obec
v zmysle § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa § 9
ods.4 zákona o obecnom zriadení splnila povinnosť dať overiť účtovnú závierku.

Obec postupovala podľa § 16 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a po skončení rozpočtového roka údaje súhrne spracovala do záverečného účtu obce.
V súlade s §16 ods.2 cit. Zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu.
Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu
vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje všetky
povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
2. PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2015
Finančné hospodárenie Obce Brestovany sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 39/2014, ktorý bol prijatý na jeho riadnom
zasadnutí dňa 13.11.2014.
Schválený rozpočet Obce Brestovany bol v priebehu roka upravovaný na základe
rozpočtových opatrení vydaných na základe prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva. Po
poslednej úprave 1 822 bol rozpočet príjmov navýšený zo sumy 1 532 148 € na sumu
2 345 152 € a skutočné plnenie dosiahlo výšku 2 037 880 €. Celkové výdavky boli
plánované vo výške 1 532 148 €, neskôr upravené na sumu 2 256 837 € a skutočné
čerpanie bolo vo výške 1 910 573 €.
Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia Obce Brestovany je hospodársky výsledok
rozpočtu vo výške 127 307 €. Celkové príjmy boli plnené na 87 % a celkové výdavky boli
čerpané na 85 %. Po vylúčení z prebytku 71 676 € je upravené hospodárenie obce 55 631
€.
3. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Celková hodnota majetku Obce Brestovany k 31.12.2015 je 12 368 571 €, najvyššiu hodnotu
na strane aktív má dlhodobý hmotný majetok vo výške 10 776 268 €, na strane pasív
položku s najvyššou hodnotou tvoria dlhodobé
ostatné záväzky 6 227 192 €, čo
predstavuje záväzok voči bankám z istiny nesplatených bankových úverov obce a fondov
ŠFRB a ŠF.
4.PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU OBCE
Obec k 31.12.2015 eviduje voči štátnym fondom (ŠFRB) záväzok vo výške 5 821 250 EUR,
ide o nesplatenú istinu z úverových zmlúv uzavretých s bankovými inštitúciami, úvery boli
poskytnuté na výstavbu bytov a voči bankám sumu 405 942 €.
5.POSKYTNUTÉ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2005 o podmienkach poskytovania
dotácií, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel k 31.12.2015
boli všetky v súlade s VZN zúčtované.

6.HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V PÔSOBNOSTI OBCE
Obec Brestovany nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
7.POSKYTNUTÉ ZÁRUKY PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV
Obec Brestovany v roku 2015 neposkytla žiadne záruky.
8.NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec Brestovany nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.
9.FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má
obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie
organizáciám.

voči

zriadeným

právnickým

osobám,

t.j.

rozpočtovým

Suma poskytnutých finančných prostriedkov na ZŠ a MŠ bola na rok 2015 vo výške 603 947
€ a suma skutočne použitých finančných prostriedkov bola vo výške 588 320 €, rozdiel
15 627 € , čerpanie tejto sumy bude uskutočnené v roku 2016. Zo zdrojov obce bolo na
kompetencie súvisiace s prevádzkou materskej školy, školskej jedálne a školského klubu
použitých 184 542 €.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu.
Sumy poskytnuté zo štátneho rozpočtu z MŠVVŠ SR boli usporiadané so zostatkom 55 000
€, sumy poskytnuté z Krajského školského úradu a ÚPSVaR boli usporiadané zo zostatkom
15 606,91 € a MV SR so zostatkom 1 064,65 € spolu 71 671,56 €.

10.HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE A PROGRAMOV VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO
CELKU
V súlade s § 16 ods.5 písm. g, zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy je súčasťou návrhu záverečného účtu aj Hodnotenie plnenia
programov, v ktorom sú uvedené závery o plnení
jednotlivých programov
a podprogramov.
Rozpočet Obce Brestovany na rok 2015 bol zostavený ako programový, výdavky boli
rozpracované do 10 programov, spracovanie hodnotenia a jednotlivých komentárov je
vyčerpávajúce.

Záver
Návrh záverečného účtu Obce Brestovany za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami právnych noriem.
Účtovná závierka bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.,
Riadna účtovná závierka za rok 2015 a hospodárenie obce bolo overené audítorom.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Brestovany za rok 2015 výrokom

hospodárenie za rok 2015 schvaľuje bez výhrad

V Brestovanoch, dňa 3.5.2016
Ing. Janka Hasilová
hl. kontrolór Obce Brestovany

