Obec Víťaz
Hlavná kontrolórka obce

Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Víťaz k záverečnému účtu za rok 2015
V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Víťaz za rok 2015.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Brezna za rok 2014 som spracovala na základe
zverejneného návrhu záverečného účtu obce Víťaz za rok 2015.

Návrh záverečného účtu obce Víťaz bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) v
zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka.

Návrh záverečného účtu obce Víťaz za rok 2015 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Rozpočet obce Víťaz bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.11.2014 uznesením č. 294/2014.
Rozpočet obce Víťaz na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol počas roka 2015 pozmenený spolu 14 krát. Prvá zmena rozpočtu bola schválená
dňa 27.2.2016 uznesením č. 29/2015 a č. 49/2015. Ďalšie zmeny a úpravy na položkách boli
schválené 13 rozpočtovými opatreniami starostom obce.
Počas roka 2015 boli na zasadnutiach obecného zastupiteľstva predkladané informácie o plnení
rozpočtu.

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého záverečný účet
obsahuje tieto časti:
1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
1.1. rozpočet obce na rok 2015
1.2. rozbor plnenia príjmov za rok 2015
1.3. rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
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1.4. prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
1.5. tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného a sociálneho fondu)
2. bilanciu aktív a pasív
3. prehľad o stave a vývoji dlhu
4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
5. prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých
príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom
6. Hodnotenie plnenia programov obce

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015:

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Víťaz za rok 2015 v EUR
Skutočné príjmy
Skutočné výdavky
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia

1197968,70
1037324,94
160643,76
110580,86
50062,90

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 14662,08 EUR, a to na :
- bežné výdavky – normatív ZŠ v sume 14662,08 EUR
b) zaúčtované finančné operácie z minulých rokov v sume 95918,78 EUR
Na základe uvedených skutočností je skutočný prebytok hospodárenie obce Víťaz za rok 2015,
o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo 50062,90 EUR.

Návrh záverečného účtu obce Víťaz za rok 2015 bol 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 Víťaz za rok 2015 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.
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Na základe predchádzajúceho zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet bol spracovaný metodicky
správne a v súlade s príslušnými právnymi normami. Záverečný účet objektívne vyjadruje rozpočtové
hospodárenie obce v danom rozpočtovom období, ako aj stav majetku a záväzkov obce Víťaz a preto
odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva celoročné hospodárenie obce Víťaz za rok 2015
prezentované na základe záverečného účtu za rok 2015
schváliť bez výhrad.

Víťaz, dňa 23.5.2016

...........................................................
Mgr. Martina Balogová
Hlavná kontrolórka obce Víťaz

