Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2012
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) je obec povinná po skončení rozpočtového roka
spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce a súčasne v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) záverečný účet obce schvaľuje
obecné zastupiteľstvo.
Pred schválením záverečného účtu obecným zastupiteľstvom je hlavný kontrolór obce,
v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. povinný vypracovať
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením v obecnom
zastupiteľstve.
Predložené stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Záhorská Ves je vypracované
na základe predloženého návrhu záverečného účtu, schváleného viacročného rozpočtu na roky
2011 – 2013, účtovej závierky k 31.12.2012 a poznatkov z kontrolnej činnosti.
I. Plnenie rozpočtu
Rozpočet Obce Záhorská Ves na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom
uznesením č. 143/2011 zo dňa 19.12.2011 ako prebytkový. Príjmy boli schválené vo výške
1 073 020 Eur. Výdavky boli schválené v celkovej výške 1 064 070 Eur, z toho bežné
výdavky vo výške 591 726 Eur, kapitálové výdavky vo výške 125 340 Eur, výdavkové
finančné operácie vo výške 30 835 Eur a výdavky RO s právnou subjekt. 316 169 Eur.
Príjem rozpočtu
Schválený rozpočet príjmov na rok 2012 vo výške 1 073 020 Eur bol v priebehu roka
2012 upravený na výšku 1 249 175 Eur, z toho bežné príjmy vo výške 1 103 835 Eur,
kapitálové príjmy vo výške 0 Eur, príjmové finančné operácie vo výške 145 340 Eur a Príjmy
RO s právnou subjekt. 0 Eur.
Skutočné príjmy za rok 2012 boli vo výške 1 098 723 Eur, z toho bežné daňové príjmy
vo výške 416 262 Eur, bežné nedaňové 175 768 Eur, bežné ostatné 101 241 Eur, kapitálové
príjmy vo výške 0 Eur, príjmové finančné operácie boli vo výške 34 583 Eur. /Príjmy RO
s právnou subjektivitou 11 435 Eur/.
Skutočné príjmy za rok 2012 vo výške 1 098 723 Eur predstavovali oproti upraveným
rozpočtovaným príjmom vo výške 1 249 175 Eur plnenie na 87,96 %.
Výdavky rozpočtu
Schválený rozpočet na rok 2012 počítal s celkovými výdavkami vo výške 1 064 070
Eur. Rozpočet výdavkov bol v priebehu roka 2012 upravený na výšku 1 121 571 Eur, pričom

bežné výdavky boli vo výške 598 183 Eur, kapitálové výdavky vo výške 156 510 Eur,
výdavkové finančné operácie boli vo výške 31 335 Eur. /Výdavky RO s právnou subjekt. boli
335 543 Eur/.
Skutočné výdavky /bez výdavkov RO s práv. subjekt./ boli čerpané vo výške 730 868
Eur, z toho bežné výdavky vo výške 548 322 Eur, kapitálové výdavky vo výške 152 660 Eur
a výdavkové finančné operácie vo výške 29 886 Eur. /Výdavky RO s právnou subjekt. boli
357 880 Eur/.
Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2012 vo výške 730 868 Eur predstavovalo oproti
upravenému rozpočtu výdavkom vo výške 786 027 Eur plnenie na 92,98 %. /Skutočné
výdavky RO s právnou subjekt. 337 880 Eur predstavovali oproti upravenému rozpočtu
plnenie 106,66 %/.
Schválený upravený rozpočet na rok 2012

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

Príjmy
1 103 835,00
0
145 340,00
1 249 175,00

Výdavky
598 183,00
156 509,60
31 335,00
786 027,60

(v Eur)
Rozdiel
505 652,00
- 156 509,60
114 005,00
463 147,40

Skutočné plnenie za rok 2012
(v Eur)
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

RO s práv.subjekt.

Príjmy
1 064 140,44
0
34 582,71

Výdavky
548 322,16
152 660,40
29 886,28

Rozdiel
515 818,28
- 152 660,40
4 696,43

1 098 723,15

730 868,84

367 854,31

Príjmy
11 434,62

Výdavky
357 879,65

Rozdiel
-346 445,03

V zmysle ustanovenia § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. je prebytkom rozpočtu
obce kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce. V zmysle
ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. ak možno použiť v rozpočtovom roku v
súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na
základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú
Vychádzajúc z uvedeného hospodárenie Obce Záhorská Ves za rok 2012 skončilo s
rozpočtovým prebytkom 21 409,28 Eur. /Rozpočtový prebytok obsahuje nevyčerpané

prostriedky zo ŠR vo výške 6 180 Eur, rozdiel vo výške 15 229,28 Eur je navrhovaný
previesť na účet Rezervného fondu/.
II. Bilancia aktív a pasív
Aktíva
ZS k 1.1.2012

(v Eur)
KZ k 31.12.2012

3069063

3 146 607,89

2253

657,28

Dlhodobý hmotný majetok

2491030

2570170,49

Dlhodobý finančný majetok

575780

575780,12

Obežný majetok spolu

484717

485918,26

97

367,17

Pohľadávky

58290

55166,19

Krátkodobé pohľadávky

153307

151575,28

Finančný majetok

273023

278809,62

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

47

48,80

3553827

3632574,95

ZS k 1.1.2012

(v Eur)
KZ k 31.12.2012

942444

1523745,82

0

0

Výsledok hospodárenia

942444

1523745,82

Záväzky

1115340

964191,15

Rezervy

11961

20590,04

Zúčtovanie medzi subjektami VS

12583

8391,35

Dlhodobé záväzky

574694

559573,98

Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

SPOLU
Pasíva
Názov
Vlastné imanie a záväzky
z toho :
Fondy ÚJ

z toho :

Krátkodobé záväzky

253596

123494,45

Bankové úvery a výpomoci

262506

252141,33

Časové rozlíšenie

1496043

1144637,98

SPOLU

355827

3553827

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Záhorská Ves evidovala k 31.12.2012 evidovala tieto záväzky:
-

voči bankám (úver)
voči dodávateľom
voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom

252 141 Eur
11 653 Eur
0 Eur
15 051 Eur

IV. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácii v pôsobnosti
obce
Obec Záhorská Ves nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. Celkové
výdavky rozpočtovej organizácie – Základná škola boli schválené vo výške 335 543 Eur.
Skutočné výdavky boli vo výške 357 880 Eur čo predstavovalo 106,66 % plnenie.
V. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Záhorská Ves neposkytla v roku 2012 žiadny ručiteľský záväzok.
VI. Podnikateľská činnosť
V roku 2012 dosiahla obecZáhorská Ves v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
244 026 €
Celkové výnosy
419 229 €
Hospodársky výsledok – zisk
175 203 €
Závery a odporúčania
Prebytok rozpočtu obce po skončení roka je zdrojom rezervného fondu, prípadne
ďalších peňažných fondov (§ 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.). O použití prebytku
rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo (§ 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.).
Obec Záhorská Ves spracovala údaje o svojom rozpočtovom hospodárení do
záverečného účtu obce za rok 2012 v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z.
Týmto potvrdzujem, že údaje o skutočných príjmoch a výdavkoch obce vykazované
v príslušných účtovných výkazoch sú v súlade so zápismi v hlavnej účtovnej knihe k

31.12.2012. Účtovne vykazovaný stav peňažných prostriedkov bežného účtu a peňažných
fondov obce súhlasí s výpismi peňažného ústavu.
Ročná účtovná závierka bola v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. a § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. overená audítorom.
Hlavný kontrolór obce
schváliť s výrokom:

odporúča obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
v zmysle ustanovenia § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.
Schválenie záverečného účtu obce doporučujem s dodržaním ustanovení § 9 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. a § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z., t.j. overenie účtovnej uzávierky
audítorom.

V Záhorskej Vsi dňa 10.06.2013

Mgr. Rúth Kaderová
hlavný kontrolór obce

Uzn. č. 66/2013 zo dňa 15.07.2013

