Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu za rok 2013

V zmysle § 18 f odsek 1, písmeno c. zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien a predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
Dargov.
1. Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Záverečný účet obce Dargov za rok 2013 bol spracovaný podľa ustanovení § 16 zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s § 10 citovaného zákona
a schválený uznesením obecného zastupiteľstva ako vyrovnaný.
Príjmy celkom
Výdaje celkom:
Schválený rozpočet
241 920 Eur
241 920 Eur
Upravený rozpočet
228 920 Eur
228 920 Eur
Vykázaná skutočnosť
210 841 Eur
201 978 Eur
Preukázateľne obsahuje:
-súlad s rozpočtovou klasifikáciou
-rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2013
-výsledky hospodárenia za rok 2013
-bilanciu aktív a pasív
2. Overenie účtovnej závierky obce a jeho rozpočtového hospodárenia audítorom
V súlade s § 16 odst.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších zmien a doplnení je obec povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom.
V roku 2012 bol rozpočet overený auditorom, za rok 2013 bude overený po predložení záverečného účtu na OZ.
3.Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce zákonným spôsobom
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 9 odst. 2, je obec povinná zverejniť
rozpočet obce najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce
vyjadriť, pričom tá istá podmienka platí aj o záverečnom účte obce. Zákon 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle neskorších zmien
a doplnení v § 16 odst.9, súčasne hovorí, že pred schválením sa návrh záverečného účtu obce
predkladá na verejnú diskusiu. Táto podmienka bola splnená.
Návrh záverečného účtu bol zostavený a predložený v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a obsahuje všetky zákonné náležitosti.
4. Plnenie rozpočtu obce za rok 2013
Rozpočet obce je v súlade so zákonom ť. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v zmysle § 10 odst. 3 členený na:
a/ bežné príjmy a výdaje,
b/ kapitálové príjmy a výdaje,
c/ finančné operácie.
Prehľad o plnení rozpočtu obce podľa vnútorného členenia v Eur.
Rozpočet celkovo
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
Príjmy celkom
241920
228920
Výdaje celkom
241920
228920
x
x
x
HV/prebytok+,schodok -/
0
0

Čerpaný
rozpočet
210841
201978
x
8863

Plnenie
v%
92,1
88,23
x
3,87

4.1.
Nenaplnenie príjmov v bežnom období sa dotýka hlavne v týchto položkách:
Zníženie oproti rozpočtu o :
- výnosy dane z príjmov poukázaných samospráve
293,- Eur
- príjmy z ostatných poplatkov /bilbord, KD,miestny roz./ - 2 492,- Eur
- príjmy z prenajatých budov/bytové domy-neplatiči/
- 2 579,- Eur
- príjmy zo ŠR a ŠF
- 9 912,- Eur
-miestne dane
- 3 190,- Eur
-odber vody
- 2 730,- Eur
Celkom zníženie:
-21 196,- Eur
Uvedený nižší výber obecných daní sa rieši vzájomným zápočtom obce a miestnych firiem.
Zvýšenie oproti rozpočtu o:
Prekročenie príjmov sa týka najmä týchto položiek:
- stravovanie /nárast stravníkov v MŠ/
+ 1 204,- Eur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkom zvýšenie:
+ 1 204,- Eur
Prekročenie príjmov vzniklo úhradou od väčšieho počtu stravníkov v sledovanom roku. Celkové
nenaplnenie príjmov predstavuje čiastku: 19 992,- Eur / 1204-21196/.
Nenaplnenie príjmov:
-príjmy z ostatných poplatkov-navrhujem v budúcnosti podľa vývoja za predchádzajúcich rokov
znížiť rozpočet v tejto položke už pri tvorbe rozpočtu na ďalšie obdobie,
-príjmy z prenajatých budov /bytové domy/-nedoplatok nájomného p. Kolesára- začatá exekúcia
-príjmy zo ŠR a ŠF-v rozpočte je zahrnutý príjem na opravu cesty k BD, na ktorý nebola poskytnutá
dotácia zo ŠR v plnej výške,
-miestne dane-jedná sa o úhradu dane z nehnuteľnosti p. Korytka aj za rok 2012-úhrada realizovaná
zápočtom so záväzkami obce roku 2014
-odber vody-platby vysporiadané v roku 2014, realizácii odpočtu v mesiaci november
4.2
Prekročenie výdajov v bežnom rozpočte bolo hlavne v týchto položkách:
- úroky platené bankám
+ 1 587,- Eur
- rekonštrukcie a modernizácia
+ 1 103,- Eur
-stravovanie
+ 618,- Eur
-nakladanie s odpadmi
+ 2 592,- Eur
-všeobecný materiál
+ 1 198,- Eur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkom prekročenie:
+ 7 098,- Eur
Prekročenie výdavkov:
-úroky platené bankám-v budúcnosti navýšiť rozpočet podľa uzatvorených zmlúv /výška debetného
úroku/,
-rekonštrukcia,modernizácia-prekročenie pri oprave výmoľov na cestách,
-stravovanie-zvýšený počet stravníkov-nákup materiálu,
-nakladanie s odpadmi-vývoz z cintorína a MŠ a likvidácia skládky na cintoríne navýšiť rozpočet,
-všeobecný materiál-vzniklo realizovaním oplotenia v MŠ, na základe nariadenia hygienika,
Nedočerpanie výdajov v bežnom rozpočte bolo hlavne v týchto položkách:
- mzdy a odvody- obec,MŠ
- 3 430,- Eur
- 1 316,- Eur
- rekreačné a športové služby
- náklady na predškolský výchovu
- 1 522,- Eur

-splátky úverov
- 2 677,- Eur
-rekonštrukcia,modernizácia
- 14 203,- Eur
-kultúrne akcie
- 742,- Eur
-infraštruktúra
- 136,- Eur
-práce na dohody
- 1 039,- Eur
-školenia,porady
501,- Eur
-ostatné služby
- 1 735,- Eur
-energie
- 6 693,- Eur
-odmeny
- 1 959,- Eur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkom nedočerpanie:
- 35 953,- Eur
Nedočerpanie
- mzdy a odvody- vznikli tým, že miesto učiteľky a upratovačky v MŠ bolo riešené cez ÚPSR,
- rekreačné a športové služby-navrhujem upraviť do budúcnosti rozpočet,
- náklady na predškolskú výchovu-úspora energie z dôvodu plynofikácie budovy
- splátky úverov-úprava rozpočtu podľa najnovšieho splátkového kalendára,
-rekonštrukcia, modernizácia - nakoľko neboli združené finančné prostriedky na opravu cesty
na ul. Pod Lipinami,nemohol sa ani čerpať rozpočet,
-kultúrne akcie- na akciu Deň matiek a Úcta k starším ako kultúrny program bolo zabezpečené
cenovo výhodnejšie vystúpenia,
-infraštruktúra-úspora na oprave verejného osvetlenia a obecného rozhlasu,
-práce a dohody- neprijali sa rozpočtovaní dohodári,
-ostatné služby-šetrenie poštovného / riešenie mailom/,nezakúpenie plánovanej výpočtovej
techniky,
-energie-šetrenie plynofikáciou MŠ a reguláciou verejného osvetlenia,
-odmeny - voľby do VÚC.
Celkové nedočerpanie výdajov predstavuje 28 855,- Eur /35953-7098/
Hospodársky výsledok obce:
nenaplnenie príjmov predstavovalo čiastku: - 19 992,- Eur
nedočerpanie výdajov
: + 28 855,- Eur
------------------------------------------------------------------------rozdiel:
+ 8 863,- Eur
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5. Bilancia aktív a pasív
Zostatková hodnota na strane aktív a na strane pasív k 31.12.2013 je vo svojich finančných
objemoch zhodná.

6. Záver
Návrh záverečného účtu Obce Dargov za rok 2013 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16
zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Riadna účtovná závierka za rok 2013 a hospodárenie obce za rok 2013 sú v súlade s § 9 odst. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení.
Obec v roku 2013 hospodárila s vykázaným prebytkom oproti schválenému rozpočtu v objeme 8
862,94 Eur.
Obecnému zastupiteľstvu obce preto v zmysle § 16 odst. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnení odporúčam
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Dargov za rok 2013 s výrokom:
CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE SA SCHVAĽUJE BEZ VÝHRAD

V Dargove, 22. mája 2014

Ing. Eva Kundrátová
hlavný kontrolór

