Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok
2011
V zmysle § 18 F ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.
p. predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Hodruša – Hámre
za
rok 2011
Odborné stanovisko spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu
obce Hodruša Hámre za rok 2011 a ďalších predložených podkladov
Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
a bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi. Predložený návrh
záverečného účtu je spracovaný metodicky správne a obsahuje údaje o plnení rozpočtu
v predpísanom členení.
Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení
rozpočtovej organizácie, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov monitorovaciu správu programového rozpočtu za rok 2011 .
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy plní
svoju povinnosť a účtovnú uzávierku dáva overiť audítorom podľa zákona o obecnom
zriadení.
Plnenie rozpočtu a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny.
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva 13.12.2010 č. 10/4/2010 a upravený uznesením č. 6/10/2011.
V celých €
Rozpočet

schválený

upravený
bežný

Skutočnosť

Príjmy
Príjmy RO
Výdaje
Výdaje RO
Hospodárenie obce: prebytok bež. Rozpočtu

821 260
1 800
530 075
189 750
103 235

862 799
1 201
594 137
209 204
60 659

Príjmy
Výdaje
Hospodárenie obce: schodok kapit. Rozpočtu
Spolu

1 196 116
3 328 201
-2 132 085
-2 028 850

842 860
1 201
579 856
209 204
55 001
kapitálový
1 208 526
3 343 484
-2 134 958
-2 079 957

Príjmy
Výdaje
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu FO
Výsledok rozpočtového hospodárenia

2 100 711
70 702
2 030 009
1 159

624 478
2 116 793
-1 492 315
-1 431 656

fin. operácie

2138 489
56 766
2 081 723
1 766

1 474 929
43 240
1 431 689
33

Rozpočet na rok 2011 bol zostavený v súlade s rozpočtovými pravidlami územnej
samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade so zákonom. Obsahuje členenie na bežný
a kapitálový rozpočet a to v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie. Podľa
percentuálneho plnenia jednotlivých kategórií príjmov a výdavkov možno skonštatovať
rovnomerné plnenie a dodržiavanie tak časového ako aj účelového použitia rozpočtových
prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu ako aj výdavkovej časti. Zmeny v pôvodne prijatom
rozpočte boli dodatočne prenesené a schválené do upraveného rozpočtu predpísaným
spôsobom.
Príjmy bežného rozpočtu tzn. vlastné príjmy obce predstavujú daňové a nedaňové príjmy. Ostatné
príjmy sú tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a príjmy zo zbierok
a darov.
Daňové poplatky sú vyberané v zmysle platných VZN.
Výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu
v roku 2011 stúpla o 66 109 oproti roku 2010 avšak ešte nedosiahla výšku z roku 2009 o 13 033 €.
Prehľad čerpania významných daní v celých €
2011
z pozemku
94 991
zo stavieb
36 218
za kom.odpad
32 956.

2008

2009

2010

42 377

26 729

158 205

30 018

33 382

37 687

30 037

29 334

31 060

Bežný a kapit. rozpočet bol podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zostavený ako schodkový vo výške
2 028 850 €.
Skutočnosť bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje - 1 431 656 €. Tento schodok rozpočtu
bude vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu vo výške 60 626 € a prebytkom finančných operácií
vo výške 1 431 689 €. Z prebytku bežného rozpočtu bude vytvorený rezervný fond vo výške 33 €.
V zmysle ustanovenie § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
sa stane výsledok rozpočtového hospodárenia vyrovnaným .
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia bol prebytkový vo výške 33 €.
Obec eviduje nedoplatky vo výške 26 824 €. Z toho je 19 974 € pohľadávky v konkurznom konaní.
Zostatok sú prevažne pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka.
Na dani za komunálny odpad obec eviduje pohľadávky vo výške 10 998 €. Pohľadávky sú v prevažnej
väčšine od fyzických osôb v sociálnej núdzi, ktoré sa v zmysle platných predpisov priebežne
vymáhajú.
Obec eviduje pohľadávky na nájomnom za bytové priestory vo výške 3 900 €. Oproti minulému roku
klesli tieto príjmy o 671 € prevažne ide o neprenajaté nebytové priestory. Pohľadávky sa naďalej
priebežne vymáhajú v zmysle platných zákonov.
Výdavky na odvoz odpadu sú vo výške 28 920 € a za likvidáciu a uloženie odpadu 34 739 €. Náklady
na separovaný zber 4 077 €. Z celkových nákladov za odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 67 736 €
bolo na poplatkoch vyinkasovaných 32 956 €. Zostatok nákladov vo výške 34 780 € uhradila obec z
iných zdrojov svojho rozpočtu.
Celkove náklady oproti predchádzajúcemu roku klesli o 10 341 €. Šetrenie oproti minulému roku
predstavujú neuhradené faktúry za 10,11,12/2011.
Prehľad nákladov na odvoz a likvidáciu odpadov za posledné 4 roky:
r. 2008
1 768 tis. Sk / 58 686 €
725,4 t
10 778 km
r 2009
65 445 €
669,6 t
11 992 km
r 2010
69 181 €
760,7 t
12 788 km
r 2011
72 542 €
762,0 t
14 246 km .

Výsledok hospodárenia
Podľa opatrenia MF SR č.24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, obce a vyššie územné celky v z.n.p. výsledok
hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovnej triedy 6 a nákladov účtovnej triedy 5 na účte
431.
Na účte 431 je podľa účtovníctva - 167 €.
V zmysle metodiky účtovníctva sa výsledok rozpočtového hospodárenia t.j. prebytok a schodok
rozpočtu v účtovníctve nevykazuje. Zisťuje sa mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných
rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov.
Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle uvedených skutočností predstavuje schodok vo výške
1 431 656 €.
Zostatok bežného účtu k 31.12.2011 1 359 €.
Depozitný účet na mzdové náklady za mesiac december bol vytvorený vo výške 13 206 €.

Záver
Návrh záverečného účtu obce Hodruša – Hámre za rok 2011 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje predpísané náležitosti.
Riadna účtovná závierka za rok 2011 a hospodárenie obce za rok 2011 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy budú overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2011 bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n . p. a verne vyjadruje finančnú situáciu obce Hodruša – Hámre
k 31.12.2011 .
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce
Hodruša-Hámre za rok 2011 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Ing. Vladimír K u b a l a
hlavný kontrolór obce Hodruša Hámre

