Hlavný kontrolór Obce Lada

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2014
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
odborné stanovisko k záverečného účtu Obce Lada za rok 2014.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého Návrhu záverečného
účtu Obce Lada za rok 2014.
A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu obce Lada za rok 2014 je predložený na prerokovanie do obecného
zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Lada za rok 2014 je 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 (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy“).
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 odst.2 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a s § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
V zmysle § 16 odst.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná
si dať overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností hospodárenia. Táto
povinnosť bola splnená, výrok audítora je súčasťou návrhu záverečného účtu, v ktorom
audítorka vyslovila názor, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Lada k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Zároveň konštatuje, že obec Lada konala
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods.5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odst.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
b) bilanciu aktív a pasív

1

c) prehľad o stave a vývoji dlhu
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 odst.4 v členení podľa jednotlivých príjemcov
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
g) hodnotenie plnenia programov obce

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní,
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
B. Zostavenie návrhu rozpočtu
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 odst.1 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje
o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 odst.2
obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu.
1. Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2014
Finančné hospodárenie obce Lada sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 228/2013 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa 10.12.2013.
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako prebytkový.
Schválený rozpočet Obce Lada bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení
obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení.
Na svojom zasadnutí 23.03.2011 OZ schválilo svojím uznesením č. 21/2011 v súlade s §
14 zákona o rozpočtových pravidlách vykonávanie resp. schvaľovanie rozpočtových opatrení
v rámci rozpočtového roku t.j. presuny medzi položkami bežného rozpočtu do výšky 3000 €
a kapitálového rozpočtu do výšky 5000 € starostom obce Ing. Milanom Hudákom.
Na základe schváleného uznesenia č. 21/2011 starosta obce schválil::
- rozpočtové opatrenie č. 1/2014 schválené dňa 28.02.2014,
- rozpočtové opatrenie č. 3/2014 schválené dňa 06.03.2014,
- rozpočtové opatrenie č. 4/2014 schválené dňa 30.05.2014,
- rozpočtové opatrenie č. 6/2014 schválené dňa 01.07.2014,
- rozpočtové opatrenie č. 7/2014 schválené dňa 30.09.2014,
- rozpočtové opatrenie č. 8/2014 schválené dňa 31.10.2014,
- rozpočtové opatrenie č. 9/2014 schválené dňa 28.11.2014,
- rozpočtové opatrenie č.10/2014 schválené dňa 22.12.2014,
- rozpočtové opatrenie č.11/2014 schválené dňa 23.12.2014.
V roku 2014 obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na kapitálové výdavky v celkovej výške 107 416,00 Eur:
- rozpočtové opatrenie č.2/2014 schválené dňa 06.03.2014 – Uznes.260/2014,
- rozpočtové opatrenie č.5/2014 schválené dňa 17.06.2014 – Uznes.279/2014 na tieto
investičné akcie:
- Autobusová zastávka v obci Lada – chodník a odstavná plocha pre autobusy v obci Lada
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- Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri Materskej škole – CH2
- Kamerový systém
- Oplotenie cintorína
- Pochovávanie iba s náhrobným kameňom na katolíckej strane cintorína – stavebné úpravy,
- Rekonštrukcia strechy budovy OcÚ a obchodu OcÚ,
- Prechodové chodníky k multifunkčnému ihrisku,
- rozšírenie lôžkovej časti v Materskej škole
2. Plnenie príjmovej časti rozpočtu
Z rozpočtovaných celkových príjmov 324 238,69 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 439 470,52 Eur, čo predstavuje 135,54% plnenie. V skutočnom príjme je zahrnutý
transfer od PPA vo výške 102 029,37 Eur na projekty, ktoré obec prefinancovala v roku 2013
zo svojho rezervného fondu.
Z rozpočtovaných bežných príjmov 216 822,69 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
347 292,13 Eur, čo predstavuje 160,17% plnenie. V skutočnom príjme je zahrnutý transfer od
PPA vo výške 102 029,37 Eur.
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
4 600,00 Eur, čo predstavuje poskytnutú dotáciu MF SR na individuálne potreby obce.
Z rozpočtovaných finančných príjmov 107 416,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 87 578,39 Eur, čo predstavuje 81,53% plnenie
3. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 324 238,69 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 315 169,32 Eur, čo predstavuje 97,20% čerpanie.
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 216 822,69 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 222 990,93 Eur, čo predstavuje 102,84% čerpanie.
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 107 416,00 Eur bolo skutočne čerpané
k 31.12.2014 v sume 92 178,39 Eur, čo predstavuje 85,81% čerpanie.
Obec nerozpočtovala výdavkové finančné operácie ani nečerpala k 31.12.2014 výdavky na
tejto položke.
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Schodok rozpočtu v sume -49 501,01 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 odst.3 písm.a) a b)
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný z finančných
operácií.
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
Zostatok finančných operácií v sume +87 578,39 Eur bol použitý na vysporiadanie schodku
bežného a kapitálového rozpočtu v sume 49 501,01 Eur.
Zostatok finančných operácií v sume 38 077,38 Eur sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného
fondu vo výške 38 077,38 Eur.
6. Bilancia pohľadávok
Zo záverečného účtu vyplýva, že obec Lada neeviduje dlhodobé pohľadávky, iba krátkodobé
pohľadávky.
7. Bilancia záväzkov, stavu a vývoj dlhu
Obec k 31.12.2014 eviduje krátkodobé záväzky v sume 15 438,87 Eur (voči dodávateľom,
štátnemu rozpočtu, zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu, prijaté preddavky
v školskej jedálni), dlhodobé záväzky v sume 1 973,98 Eur .
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Obec Lada nemala v roku 2014 poskytnutý bankový úver.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Lada nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Obec Lada je zriaďovateľom Školskej jedálne pri Materskej škole v Lade bez právnej
subjektivity.
9. Poskytnuté dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7
ods.4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec Lada poskytla v roku 2014 v zmysle VZN č.3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce na základe uzavretých zmlúv dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejne prospešný účel:
- Evanjelickej a.v. cirkvi, farnosť Nemcovce – 150,00 Eur,
- Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv.Martina Kapušany – 150,00 Eur,
- Slov.zväz záhradkárov, ZO Lada – 150,00 Eur.
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č.3/2008 o dotáciách.
10. Podnikateľská činnosť
Obec Lada nevykonáva podnikateľskú činnosť.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec Lada nemá zriadené a založené právnické osoby, t.j. príspevkové a rozpočtové
organizácie a obchodné spoločnosti.
b) štátnemu rozpočtu
Prenesené výkony štátnej správy, stravné a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi bežné
výdavky, Projekty PPA, dotácie MF SR na individuálne potreby obce.
c) štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) rozpočtom iných obcí
Finančné prostriedky neboli poskytnuté.
e) rozpočtom VÚC
Finančné prostriedky neboli poskytnuté.
12. Hodnotenie programov rozpočtu
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet obce na
rok 2014 zostavený v programovej štruktúre, t.j.výdavky rozpočtu obce boli členené do
príslušných programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky. Hodnotenie
programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni tabuľkového zdôvodnenia plnenia
merateľných ukazovateľov.
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Záver
Návrh záverečného účtu obce Lada za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 odst.5 uvedeného zákona.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Lada za rok 2014 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

V Lade, dňa 22.06.2015

Mária Dzurjová
hlavný kontrolór obce Lada
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