
Hlavný kontrolór obce Záhorská Ves

STANOVISKO

hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Záhorská Ves za rok 2013

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Záhorská Ves za rok 2013 pred jeho
schválením v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovení §18f ods. 1, písm cl, zákona SNR
č.36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov záverečný účet mesta vyjadruje výsledky rozpočtového hospodárenia,
vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov.

Stanovisko k záverečnému účtu je osobitnou formou kontroly zameranej na skúmanie
ekonomických a finančných javov, procesov a činností súvisiace s dodržiavaním základných
právnych noriem podľa zákona č.43112002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.

1. Náležitosti návrhu záverečného účtu mesta za rok 2013 a jeho súhrnná
charakteristika

Predložený návrh záverečného účtu v súlade s §16 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení obsahuje požadované
údaje:

- údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,

- údaje o plnení programového účtu
- bilanciu aktív a pasív ( stav majetku, pohľadávok a záväzkov),
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2013
boli:

- rozpočet obce Záhorská Ves na rok 2013 ajeho 7 úprav,
- účtovné výkazy k 31.12.2013,
- návrh Záverečného účtu za rok 2013,
- inventarizačné zápisy účtov,
- výkaz ziskov a strát, súvaha,
- poznámky k účtovnej závierke,
- výsledky následných finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom,
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2. Rozpočet obce Záhorská Ves na rok 2013 a jeho úpravy

Rozpočet obce na rok 2013 bol schválený uznesením č. 86/2012, zo dňa 3.12.2012, v
ktorom predstavovali rozpočtované príjmy výšku 1 231 350 €, výdavky 886 080 €.

Jednotlivé úpravy rozpočtu. pri ktorých boli prijaté uznesenia v roku 2013 boli nasledovné:

1. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 70/2013, zo dňa 15. 7. 2013, ktorou boli
upravované rozpočtované výdavky:
al zníženie fin. položky 01116/633006/10/11 T2 Materiál aktivačné práce 1000 €
b/ navýšenie fin. položky 01116/642001/4/41 Mažoretky 1000 €.

2. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 71/2013, zo dňa 15. 7. 2013, ktorou boli
upravované rozpočtované výdavky:
al zníženie finančnej položky - 01116/637004/8/41 Čistenie kanálov 2.370 €
b/ navýšenie finančnej položky - 01116/637004/3/41 Deratizácia 2.370 €

3. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 72/2013, zo dňa 15. 7. 2013, ktorou boli
upravované rozpočtované výdavky:
al zníženie finančnej položky - 01116/637004/2/41 Všeobecný materiál 500 €
b/ navýšenie finančnej položky - 01116/642001/5/41 Príspevok p. Pupík 500 €

4. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 84/2013, zo dňa 2. 9. 2013, ktorou boli
upravované rozpočtované výdavky:
al zníženie stavu rezervného fondu 453/131 C 2.200 Eur
b / zvýšenie výdaj poľovníci 01116/642001/3/46 2.200 Eur

5. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 89/2013, zo dňa 2. 9. 2013, ktorou boli
upravované rozpočtované výdavky:
al zníženie stavu rezervného fondu 453/131 C Rezervný fond - 800,00 €
b/ navýšenie finančnej položky 09121/635002/46 Údržba výpočt. techniky 800,00 €

6. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 96/2013, zo dňa 15. 10.2013, ktorou boli
upravované rozpočtované výdavky:
al zníženie položky 01116/717002/41 Rekonštrukcia cesty 2.500 €
b/ navýšenie položky O 116/716/41 Projekt revitalizácie obce 2.500 €

7. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 123/2013, zo dňa 19.12. 2013, ktorou boli
upravované rozpočtované výdavky:
al zníženie položky 0116637004841 Protipovodňová aktivita 2.500,00 €
b/ navýšenie položky 01167170022 Urbanisticko-architektonická štúdia 2.500,00 €

Pôvodný rozpočet
(v€)

Rozpočet po úpravách
(v €)

Čerpanie
(v €)

Rozpočet celkom

Príjmy celkom
Výdavky celkom
HV- prebytok

1231 350 €
I 226074 €

5276€

1 494609,00 €
1373206,11 €

121402,89 €

1 266 582,30 €
1 247405,47 €

19176,83 €

z toho:

Bežný rozpočet

Bežné príjmy
Bežné výdavky
prebytok
Z toho:
aj bežné príjmy obce

1136350€
1013239€

123111 €

1 262 609,00 €
1 070844,11 €

191 764,89 €

I 105514,28 €
1 008 696,90 €

96817,38 €
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Bežné príjmy
Bežné výdavky
prebytok

bi bežné príjmy RO
Bežné príjmy
Bežné výdavky
schodok

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdaje
HV- schodok

Finančné operácie

Príjmové operácie
Výdavkové operácie
HV - prebytok

1 136350 € 1 262 609,00 € 1 092527,62 €
673245 € 716663,11 € 638349,16 €
463105 € 545945,89 € 454178,46 €

O€ O,OO€ 12986,66 €
339994 € 354181,00 € 370347,74 €

- 339 994 € - 354 181,00 € -357361,08 €

50000,00 €
182000,00 €

-132 000,00 €

60000,00 €
271 307,00 €
-211 307,00 €

34508,00 €
207656,10€

-173148,10€

45000,00 €
30835,00 €
14165,00 €

172 000,00 €
31 055,00 €

140945,00 €

126560,02 €
31052,47€
95507,55 €

Pôvodný rozpočet bol rozpočtovaný s predpokladaným prebytkom hospodárenia 5276 €.
Poslednou zmenou rozpočtu sa predpokladal prebytok hospodárenia v objeme 121 402,89 €
Skutočne dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2013 dosiahol objem 19 176,83 €.
Schodok rozpočtu zistený v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a h) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vz. n.p. hol v rozpočtovanom roku 2013 vysporiadaný z rezervného
fondu a z nevyčerpaných prostriedkov z roku 2012 a predstavuje čiastku -76 330,72 €
Podľa § 10 ods.3 písm. a) ab) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z
prebytku vylučujú finančné prostriedky, ktoré tvoria fond prevádzky a opráv nájomných
bytov. V našom prípade ide o fond prevádzky a opráv nájomných bytov 21 BJ , ktorý
dosiahol sumu 1169,10 € a finančné zábezpeky na byty vo výške 5553,68 €. Ďalej sa ponižuje
o čiastku nevyčerpaných dotácií, ktoré dosiahli výšku 7910,05 €.

2.1. Plnenie rozpočtu celkových príjmov

Plnenie rozpočtu celkových príimov a porovnanie s minulvrni rokmi
Rok 2011 Rok 2012 Rok20I3 Nárast,

pokles
201312012

Príjmy celkom 1060891,59 l 110157,77 1266582,30 +156424,53
z toho:

Bežné príjmy 897637,58 1 064140,44 1 105514,28 + 41 373,84

Kapitálové príjmy 135936,86 O 34508,00 +34508

Príjmové finančné operácie 27317,15 34582,71 126560,02 - 91977,31

Plnenie rozpočtu celkových príjmov v roku 2013 vrátane príjmov rozpočtových organizácií
predstavoval objem 1 266582,30 € . Bežné príjmy RO z toho predstavovali celkom
12986,66 €, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje nárast o 1 552,04 €.
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2.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Plnenie rozpočtu bežných príjmov bez r.o.m. , v porovnaní s minulým rokom
Rok 2012 Rok 2013 Nárast, pokles

Bežné prljmy celkom bez RO l 064140,44 1092527,62 +28237,18

z toho
1. Daňové prijmy 416262 503236,15 +86974,15

1.1. Podielová daň zo ŠR 298498 379921,91 +81423,91

1.2. Daň z nehnuteľnosti 74002 85928,59 +11 926,59

1.3. Miestne poplatky 43762 37385,65 -6376,35

2. Nedaňové príjmy 175768 179311,73 +3543,73
2.1. Príjmy z majetku 92874 98 135,98 +5261,98
2.2. Poplatky 2 121 77 475,75 +75 354,75

2.3. Uroky z úverov a vkladov
2.4. Iné nedaňové príjmy 80773 3700,00 -77 073,00

3. Bežné príjmy ostatné 101241 4637,13 -96603,87

Mimorozpočtové príjmy r.o.m. 11434,62 12986,66 +1552,04

Plnenie rozpočtu bežných príjmov roku 2013 predstavovalo výšku 1 092527,62 € , čo v
porovnaní s rokom 2012 predstavuje nárast 028237,18 €o Z toho daňové príjmy vzrástli
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 86 974,15 €, nedaňové príjmy 03543,73 € a bežné
príjmy ostatné poklesli 096603,87 €o Do bežných príjmov neboli zahrnuté aj
mimorozpočtové príjmy rozpočtových organizácií mesta, ktoré dosiahli výšku 12986,66 €o

Daňové príjmy

Daňové príjmy dosiahli výšku 503236,15 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom
predstavuje nárast 086974,15 €o Na náraste sa podieľal výber daní z nehnuteľností, ktorý
v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o 11 926,59 €, z toho výber daní z pozemkov
vzrástol 09799,75 €, výber daní zo stavieb zaznamenal nárast o 2 129,61 € a výber dani
z bytov pokles 02,77 €o Výnos podielovej dane zo štátneho rozpočtu vzrástol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom 081 423,91 € a výber miestnych poplatkov o 6 376,35 €o

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z podnikania, z prenájmu majetku a z administratívnych
poplatkov, z úrokovaz vkladov, ktoré dosiahli za rok 2013 objem 179311,73 €, čo
predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast 03 543,73 €.

Podstatný vplyv na náraste v porovnaní s predchádzajúcim rokom ovplyvnil prijem z výberu
z príjmu prenajatých budov, priestorov a objektov, konkrétne vzrástli o 5 518,60 €, príjmy
z prenajatých strojov a prístrojov vzrástli 0229 €, príjmy z prenajatých pozemkov poklesli o
189,55 € a príjmy z dividend poklesli 0296,07 €o Administratívne a iné poplatky a platby
vzrástli o 75 354,75 €o

Bežné príjmy - ostatné príjmy

Bežné granty a transfery dosiahli v rámci bežných príjmov za rok 2013 objem 4 637,13 €, čo
v porovnaní s rokom 2012 predstavovalo pokles o 96 603,87 €o
Granty a transfery
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Poskytovateľ Granty
a transfery Účel

OU pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v BA 81,30 Pozemné komunikácie
OU životného prostredia v BA 155,39 Zivotné prostredie

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. Rozvoja SR, BA l 669,35 Spoločný staveb. úrad
OU Bratislava 299195,00 Školstvo
MVSR,BA 1 807,10 Matrika
UPSVR Malacky 6256,50 Stravné pred deti v HN

MVSR, BA 592,35 Evidencia obyv.
Krajský školský úrad 4408,00 ZŠ poukazy vzdel.

Krajský školský úrad 2899,00 Materská škola
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, BA 34560,00 Opatrovateľská služba

JESEŇ života
UPSVR Malacky 631,60 Aktivačná činnos
UPSVR Malacky 530,74 Rodinné prídavky
Ministerstvo životného prostredia 4336,00 Výskum a vývoj

OU Bratislava 2800,00 ZŠ sociálne
znevýhodnení

OU Bratislava 282,00 ZŠ dopravné

MVaRRSR, BA 4801,67 IBKE projekt MS

OU Bratislava 3 199,00 ZŠ odchodné

Urad vlády SR 19 188,00 Postreky komárov

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. Rozvoja SR, BA 4056,54 Opravy ciest v obci

Ministerstvo financií SR 5670,00 Doplatok mzdy
nepedagog, pracovníkov

OU Malacky 865,60 Voľby 2013

BSK 2999,00 MŠ - Naša škôlka - náš
kraj

Ministerstvo vnútra SR 3000,00 MŠ - projektová
dokumentácia nadstavba

UPSVR, BA I 328,00 HN školské pomôcky

Spolu: 405312,14

Použitie grantov a transferov bolo v súlade s ich účelom.

2.1.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy za rok 2013 dosiahli sumu 34 508 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim
rokom predstavuje nárast v absolútnom vyjadrení o 34 508 €.

Najväčší podiel na náraste kapitálových príjmov bol zaznamenaný v časti príjem z predaja
kapitálových aktív, ktorý dosiahol objem 25 800 €, Ipríjem za predaj budovi. Príjem z predaja
pozemkov a nehmotných aktív predstavoval 8 708 E.

2.1.3. Plnenie príjmových finančných operácií
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Finančné príjmové operácie dosiahli z roku 2013 sumu 126 560,02€ Uznesením obecného
zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 123 000 €. V roku 2013
boli použité nevyčerpaní prostriedky zo ŠR v sume 3 560,02 € v súlade so zákonom č.
568/2004 Z.z.

2.1.4. Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

Plnenie vybranej skupiny výdavkov a porovnanie s minulými rokmi

Skupina 2012 2013 Nárast, -pokles
2012/2013

Výdavky verejnej správy 306954 363367,60 56413,60
Verejný poriadok 10200 3912,75 -6287,25
Ekonomická oblasť 4293 12621,12 8328,12
Bývanie 45290 51 394,68 6 104,68
Rekreácia, kultúra 24269 28994,89 4725,89
Vzdelávanie -
predškolská výchova 86964 121 976,84 35012,84
Vzdelávanie - základné
vzdelanie 3792 6607,65 2815,65
Vzdelávanie - školské 20687 22 120,09 1433,09
stravovanie
Sociálne zabezpečenie 45873 27353,54 -18519,46
SPOLU 548322 638349,16 90027,16

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2013 bolo zaznamenané v objeme 638349,16 €, čo
v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 90 027,16 €.

Výdavky verejnej správy dosiahli sumu 363 367,60 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim
rokom prestavuje nárast o 56413,60 €. Výdavky v oddiele Verejný poriadok, dosiahli výšku
3912,75 €, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 6 287,25 €. Vo výdavkoch
voddiele Ekonomickej oblasti, ktorých objem predstavoval 12621,12 € bol zaznamenaný
nárast oproti minulému roku 08328,12 €.

Výdavky na bývanie dosiahli výšku 51 394,68 € čo predstavuje nárast 06 104,68 € oproti
predchádzajúcemu roku.

Nárast výdavkov vobjeme 4 725,89 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol
zaznamenaný v oddiele Rekreácia a kultúra.

Veľký nárast vobjeme 35012,84 € zaznamenali výdavky na vzdelávanie - predškolská
príprava. Oproti minulému roku to predstavuje výšku 35012,84 €. Celková výška za rok 2013
bola 121 976,84 €. IZákladné vzdelanie 6 607,65 € a školské stravovanie 22 120,09 �/.

Výdavky na sociálne zabezpečenie činili 27353,54 € a oproti minulému roku v roku 2013
klesli 018519,46 €.

2.1.5. Rozpočet kapitálových výdavkov
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Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2013 bol vo výške 173 148, 10 €, pričom kapitálové
príjmy dosiahli výšku 34508 € a výdavky 207 656,10 €.

Medziročné porovnanie kapitálových výdavkov vykazuje nárast o 54 996, l O€.
Vtom:
aj Výdavky verejnej správy
bi Ekonomická oblasť

203 743,70 €
l 420,00 €
1 981,00 €

512,40 €
207656,10 €

nárast 051 665,70 €
nárast o 1 420,00 €
nárast o 1 981,00 €
pokles o - 70,60 €

54996,10 €

cl Vzdelávanie predškolská výchova
dl Vzdelávanie školské stravovanie
CELKOM

2.1.6. Rozpočet výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie dosiahli výšku 31 052,47 €. V porovnaní s rokom 2012
prestavuje táto výška nárast o 1166,47 €.

2.1.6. Rozpočet výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou / ZŠ/

Výdavky RO v roku 2013 dosiahli výšku 370 347,74 € čo je v porovnaní s rokom 2012 nárast
o 12467,74 €.

3. Majetok

Obec Záhorská Ves eviduje k 31.12.2013 celkom majetok v hodnote 3738043,25 €, z toho
neobežný majetok predstavuje hodnotu 3269610,69 € a obežný majetok 468330,76 €.

Dlhodobý hmotný majetok dosahuje k 31.12.2013 hodnotu 2693 830,57 € v nasledovnej
skladbe

Rozpracované nedokončené investície
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Budovy a stavby
Stroje prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Ostatný dlhodobý majetok

99876,18
335488,27

654,00
2093274,45

44384,95
92452,86
27699,86

Stav k 31.12.2013 v porovnaní so stavom k 31.12.2012 predstavuje nárast o 123 660,08 €.

Prehľad nedokončenych, rozpracovaných lnvesticii 2013

Názov nedokončenej investicie spred roku 2013 Stav k Stav k
1.1.2013 v € 31.12.2013 v €

DHZ požiarna zbroinica 13512,58 13512,58
Náučný chodník l 600,00
Oprava ciest 136091,50 60532,82
Urbanistická štúdia 3000,00
Kanalizácia 12 150,76 12 150,76
Rozšírenie vodovodu 1093,74 l 093,74
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Revitalizácia centra obce 27049,97 27049,97
Projekt Cesty 7418,40 28543,36
Náučný chodník 6200,00
Spolu nedokončené investicie 197316,95 153683,23

Najvyššou nepriaznivou položkou vo vykazovaných rozpracovaných, nedokončených tzv.
"zmarených investícií" obstaraných v minulom období je projekt Revitalizácia centra obce,
ktorá sa nepodarila uplatniť ani pri novej žiadosti o príspevok z Európskych fondov v roku
2013. Žiadosť splňala všetky podmienky, ale pre nedostatok finančných prostriedkov nebola
obci schválená.

Dlhodobý nehmotný majetok obec eviduje k 31. 12. 2013 v hodnote O €.

Dlhodobý finančný majetok obec eviduje k 31. 12. 2013 vo výške 575 780,12 € v cenných
papieroch.

4.Pohl'adávky

Stav pohľadávok v roku 2013 dosahuje sumu 141 506,79 €, čo v porovnaní s
predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 10 068,49 €.

Prehľad vyvoja pohľadávok podľa jednotlivyct: druhov: v €
Druh pohľadávky Rok 2012 Rok 2013 nárast, pokles

2013/2012
za príjmy daňové 80852,13 48535,01 -32317,12

za príjmy nedaňové 21 072,64 28817,82 7745,18

ostatné pohľadávky 5653,04 4976,29 - 676,75

Iné pohľadávky 43982,63 59177,67 15 195,04

Voči zamestnancom 14,84 -14,84

Celkom pohľadávky 151 575,28 141506,79 -10068,49

Daňové pohľadávky dosahujú objem O €.

Nedaňové pohľadávky dosahujú objem 28 817,82 €. Porovnaním s rokom 2012 ide o nárast
07745,18 €.

Ostatné pohl'adávky dosahujú objem 4976,29 €. Porovnaním s rokom 2012 ide o pokles
0676,75 €.

5. Záväzky a dlhová služba

Obec Záhorská Ves eviduje k 31. 12. 2013 záväzky v hodnote 956933,78 €, z toho
krátkodobé záväzky predstavujú sumu 146393,69 € a dlhodobé 543450,40 €. Bankové
úvery a výpomoci predstavujú 241 306,89 €, rezervy 17872,75 € a zúčtovanie medzi
subjektmi VS 7910,05 €.

Krátkodobé záväzky dosahujú výšku 146393,69 €, čo znamená nárast 022899,24 € oproti
stavu k 31.12.2012.
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Dlhodobé záväzky dosahujú objem 543450,40 € , čo predstavuje pokles o 16 123,58 E.

Obec k 31.12.2013 eviduje:
aj záväzky voči bankám
bi voči dodávateľom
cl voči zamestnancom

241 306,89 €
13424,54 €
17842,30 €

Úver voči bankám má obec od roku 2006 na výstavu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý
a dobu splatnosti má do r. 2036.

6. Peňažné fondy

Obec Záhorská Ves evidovalo v roku 2013 dva mimorozpočtové fondy, rezervný a sociálny
fond.

Počiatočný stav sociálneho fondu prestavoval čiastku 4 502,36 €. Výška tvorby prestavovala
objem 2341,07 € a čerpanie fondu prestavovalo objem 2 257,67 €. Zostatok fondu k
31. 12.2013 dosiahol výšku 4585,76 €.

Stav rezervného fondu k 1. 1. 2013 bol vo výške 77 853,16 €. Príjmy do fondu v priebehu
roka 2013 predstavovali objem 10532,85 € z prebytku hospodárenia. Z podnikateľskej
činnosti to bolo 120000 € a zostatky z príjmových fin. operácií 3.000 €. Úbytok počas roka
predstavoval výšku 74396,36 €. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2013 dosiahol sumu
136989,65 €.
Prehľad úbytkov:
aj údržba PC ZŠ Uzn. Č. 89/2013 zo dňa 2.9.2013
bi Náučný chodník Uzn. Č. 81/2013 zo dňa 22.7.2013
cl Rekonštrukcia ciest - schválené v rozpočte
dl Poľovníci Uzn.č. 8412013 zo dňa 2.9.2013
el bežné výdavky § 10 ods. 8

800,00 €
6.200,00 €

62.540,00 €
2.200,00 €
2.656,36 €

7. Hospodárenie príspevkových organizácií

Jeseň Života vykázala za rok 2013 stratu vo výške - 1 316,32 €.
Príspevkové organizácia hospodárila v roku 2013 s príjmami 83 768,24 €, tieto čerpali vo
výške 85 084,56 €.

8. Prehl'ad poskytnutých dotácií PO a FO podl'a § 7 ods. 4 zákona Č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2013 poskytla v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Č. 7/2008
o dotáciách PO a FO - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejný účel:
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Žiadatel' dotácie Výška finančných
prostriedkov

poskytnutých Skutočne Rozdiel
čerpaných

Kultúrny spolok Uhranská 2030,00 € 2030,00 €
Perla Mažoretkám MERel
na dopravu a kostýmy
Kultúrny spolok Uhranská 500,00 € 67,02 € 432,98 €
Perla Kostýmy Tornádo
Poľovnícke združenie 2200,00 € 2200,00 €
ROZKVET - prípoika EE
Rastislav Pupík - Frak 500,00 € 500,00 €

9. Podnikateľská činnosť

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 120-13502. Predmetom podnikania
je Ubytovanie.
Zároveň podniká na základe Lodného osvedčenia. Predmetom podnikania je Prevádzka
Kompy.

P l ľ d dnik ľ k . č're, a 'po nt ate s ej innosu
2012 2013

Výnosy 419229 € 365182,34 €

Náklady 244026 € 199637,75 €

HV 175203 € 165544,59 €

V roku 2013 dosiahla obec výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 365 182,34 € čo
predstavuje pokles o 54 046,66 €. Výsledok hospodárenia zaznamenal pokles o 9 658,41 €.
Pokles tržieb bol výrazný z dôvodu dlhodobého neprevádzkovania kompy pre nepriaznivé
podmienky v letnom období - zvýšenie hladiny vody, ktoré v roku 2013 spôsobili veľké
dažde.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu obce Záhorská Ves za rok 2013 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.

Návrh záverečného účtu obce Záhorská Ves za rok 2013 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2013 obce Záhorská Ves za rok 2013 bola v súlade s § 9
ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overená audítorom.
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V súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
mestskému zastupiteľstvu v Záhorskej Vsi uzatvoriť prerokovanie "Návrhu záverečného účtu
obce Záhorská Ves za rok 2013 " s výrokom

súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.

V Záhorskej Vsi dňa 27.05.2014

Vypracovala: Mgr. Kaderová Rúth hl. kontrolór obce
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