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1. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Červeníku po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Červeník za rok 2013.

2. Dôvodová správa
V zmysle § 18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť obecnému
zastupiteľstvu stanovisko k záverečnému účtu obce za príslušný kalendárny rok.

Hlavný kontrolór obce Červeník

Stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Červeník za rok 2013
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 Červeník za rok 2013. Účelom a cieľom tohto stanoviska je
predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými
musí tento dokument zo zákona disponovať.
Podkladom k spracovaniu stanoviska k návrhu záverečného účtu boli najmä:
 Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky za rok 2013
 Výkaz o plnení rozpočtu FIN 1-04







zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov,
opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 v znení neskorších predpisov,
1. Súlad predloženého záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu Obce Červeník je v súlade s požadovanými právnymi normami,
ktoré jeho zostavenie odborne a právne definujú a podmieňujú, predovšetkým so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), § 16, odst. 1., v súlade s ktorým obec
po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do
záverečného účtu obce.
2. Hospodárenie a finančné vzťahy obce vo vzťahu k okolitým subjektom
V súlade s § 16 ods. 2 zákona obec splnila svoju povinnosť a usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadenej rozpočtovej organizácii, právnickým a
fyzickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a samosprávnemu kraju.
3. Overenie účtovnej závierky obce a jej rozpočtového hospodárenia audítorom

V súlade so zákonom § 16 ods. 3, obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku. Obec
Červeník túto povinnosť splnila, overenie účtovnej závierky vykonal N. M. – Audit spol. s r. o.,
Audítorská spoločnosť, číslo licencie SKAU 209, Ing. Edita Jarošová, Lesnícka 5, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, evid. č.. lic. SKAU 75, dňa 20. 5. 2014.

4. Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce zákonným spôsobom
V súlade s § 9 zákona pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú
diskusiu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 9 ods.

2. Na základe uvedeného je obec povinná zverejniť rozpočet obce najmenej na 15 dní spôsobom
v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, pričom tá istá podmienka platí
aj o záverečnom účte obce. Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli a na
webovej stránke obce dňa 13. 5. 2014.
5. Náležitosti záverečného účtu
Návrh záverečného účtu obce Červeník je vypracovaný v súlade s § 16, odst. 5 zákona
a obsahuje:
 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 príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
 prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
 údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
 hodnotenie plnenia programov.

5.1. Plnenie rozpočtu
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom obce na rok 2013 zostaveným podľa §
10 ods. 7 schváleného uznesením č. 9/2012 zo dňa 13. 12. 2012. Predložené údaje o plnení
rozpočtu Obce Červeník objektívne vyjadrujú skutočné čerpanie rozpočtu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Spolu príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné
operácie
Spolu výdavky

Rozpočet
729 045
2 215
28 612
759 872
677 582
66 180

Rozpočet po zmenách
942 755
52 215
43 442
1 038 412
754 900,04
134 910

16 110

16 110

759 872

905 920,04

Rozpočet na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný; zo strany obce bola splnená zákonná
povinnosť - zostaviť svoj rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Schválený rozpočet bol v
priebehu rozpočtového roka 2013 zmenený v súlade s platnou právnou úpravou. Zmeny rozpočtu
boli vykonané oprávneným orgánom podľa § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, ktorým je obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Rozpočet bol schválený
v programovej štruktúre, k jednotlivým programom neboli schválené zámery, ciele a merateľné
ukazovatele.
5.1.1. Plnenie rozpočtu príjmov
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov
podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v členení bežné príjmy, kapitálové
príjmy, príjmové finančné operácie.

v€
Rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie
Spolu

Skutočnosť

% plnenia

729 045
2 215

Rozpočet po
zmenách
942 755
52 215

977 550,07
52 939,32

103,69
101,39

28 612

43 442

43 442,08

100

759 872

1 038 412

1 073 931,47

103,42

Porovnanie príjmov obce za r. 2012 a 2013 v €
Plnenie r. 2013
Bežné príjmy
977 550,07
Kapitálové príjmy
52 939,32
Príjmové finančné
43 442,08
operácie
Spolu:
1 073 931,47

Plnenie r. 2012
750.593,93
243.741,81

Index rastu
1,3
0,22

70.569,04

0,62

1.064.904,78

1,01

5.1.2 Plnenie rozpočtu výdavkov
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v členení bežné
výdavky, kapitálové výdavky, výdavkové finančné operácie.
v€
Rozpočet
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Výdavkové
finančné operácie
Spolu

677 582
66 180

Rozpočet po
zmenách
754 900,24
134 910

16 110

16 110

759 872

905 920,24

Skutočnosť

% plnenia

723 816,01

95,88

130 452,97

96,70

16 110,67

100

870 379,65

96,08

Porovnanie výdavkov obce za r. 2013 a 2012 v €
Plnenie r. 2013
Plnenie r. 2012
Bežné výdavky
723 816,01
671.488,20
Kapitálové výdavky
130 452,97
370.744,40
Výdavkové finančné
16 110,67
16.618,94
operácie
Spolu:
870 379,65
1.058.851,54
5.1.3.Hospodárenie obce
Skutočne dosiahnuté príjmy a výdavky za rok 2012 v €
Príjmy
Výdavky
Bežné
977 550,07
723 816,01
Kapitálové
52 939,32
130 452,97
Výsledok
hospodárenia
Finančné operácie
43 442,08
16 110,67

Index rastu
1,08
0,35
0,97
1,22

Hospodárenie obce
253 734,06
-77 513,65
176 220,41
27 331,41

Výsledok hospodárenia vo výške 176 220,41 EUR, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vylúčení účelovo určených fin. prostriedkov vo
výške 137 907,- EUR navrhujem použiť na:
- tvorba rezervného fondu vo výške
34 442,09 EUR
- fond opráv
3 871,32 EUR.
Zostatok príjmových finančných operácií vo výške 27.331,41 EUR navrhujem použiť na tvorbu
rezervného fondu.
Spolu tvorba rezervného fondu:

61.773,50 EUR.

5.2.Prehľad stavu pohľadávok
Stav pohľadávok, porovnanie z r. 2011, 2012 v €:
Daň
z nehnuteľnosti
Daň za psa
Poplatok za kom.
odpady
Predaj UNC
Nedoplatok
nájom
Nedoplatky byty
spolu

Rok 2011

Rok 2012

Index rastu

Rok 2013

Index rastu

14.325,19

14.459,45

1,01

15 664,73

1,08

375,78

599,78

1,60

110,89

0,18

3.782,29

4.911,75

1,3

4 998,36

1,02

1.800,-

840,-

0,47

-

-

-

174,33

-

500,-

2,87

2.850,23.133,26

1.850,22.835,31

0,65
0,99

9,27
21 283,25

0,93

Záver
Návrh záverečného účtu Obce Červeník za rok 2013 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov odporúčam uzatvoriť prerokovanie Návrhu
záverečného účtu Obce Červeník za rok 2013 výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
V Červeníku 31.05.2014
Mgr. Terézia Kavuliaková
hlavný kontrolór obce

