Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa k záverečnému
účtu obce Zlatá Baňa za rok 2016
V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ( ďalej len zákon o obecnom zriadení ) predkladám obecnému zastupiteľstvu
odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Zlatá Baňa za rok 2016.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2016 boli :
- rozpočet obce Zlatá Baňa na rok 2016 a jeho úprava
- súvaha k 31.12.2016
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
- návrh záverečného účtu za rok 2016
- poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016
I. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce
- Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Zlatá Baňa za rok 2016 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov až na nižšie
uvedené výhrady.
- Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Zlatá Baňa
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce aj na internetovej stránke
obce v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
II. spracovanie záverečného účtu
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po
skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného
účtu obce .
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
-Rozpočet obce na rok 2016
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
- Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016
- Prehľad o stave dlhu k 31.12.2016
- Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
- Návrh na vysporiadanie hospodárenia za rok 2016

III. údaje o plnení rozpočtu
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016, ktorý bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.2.2016 uznesením č.86/2016. Do 29.3.2016 obec
fungovala v rozpočtovom provizóriu.
V€
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
PRÍJMY SPOLU
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
VÝDAVKY SPOLU :
VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

124 500 €

136 839 €

145 001,57 €

500 €

500 €

0€

55 000 €

42 661 €

93 280,05 €

180 000 €

180 000 €

238 281,62 €

69 260 €

86 716 €

107 630,99 €

110 740 €

93 284 €

5 207,78 €

0€

0€

0€

180 000 €

180 000 €

112 838,77 €

0€

0€

125 442,85 €

Rozpočet obce Zlatá Baňa bol v roku 2016 plnený v nasledovnej štruktúre :
- Bežné príjmy vo výške 145 001,57 €, t.j. na 105,96 % upraveného rozpočtu na rok 2016
- Kapitálové príjmy vo výške 0 €, t.j. na 0% rozpočtu,
- Bežné výdavky vo výške 107 630,99 €, t.j. na 124,11 % rozpočtu,
- Kapitálové výdavky vo výške 5 207,78 €, t.j. na 5,58 % rozpočtu,
- Príjmové finančné operácie vo výške 93 280,05 €, t.j. na 218,65 % rozpočtu,
- Výdavkové finančné operácie vo výške 0 €, t.j. na 100 % rozpočtu.
Bežný rozpočet skončil s prebytkom plus + 58 281,62 €,
Kapitálový rozpočet so schodkom plus + 67 161,23 €,
Saldo finančných operácií s prebytkom + 125 442,85 € k 31.12.2016
Obec Zlatá Baňa hospodárila s prebytkom vo výške + 125 442,85 €.
IV. Rezervný fond, sociálny fond, zadlženosť obce
Stav rezervného fondu k 31.12.2016 0,00 €
Stav sociálneho fondu k 31.12.2016 359,75 €
Záväzky k 31.12.2016 9 960,69 €
Z toho :
- voči dodávateľom - neuhradené faktúry 2 412,08 €
- voči zamestnancom – mzdy za 12 /2016 vypl. v 1/2017 3 981,75 €
- voči poisťovniam - mzdy 12/2016 2 479,20 €
- voči daňovému úradu 12/2016 727,91 €
- sociálny fond 359,75 €
Obec nemá bankový úver ani žiadne pôžičky.

V. Záver
Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s
príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenia ako aj stav majetku a
záväzkov obce Zlatá Baňa. Hospodárenie obce bolo v roku 2016 prebytkové, ale došlo k porušovaniu
rozpočtu v oblasti bežných výdavkov.
V zmysle § 16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Zlatá Baňa za rok 2016
výrokom:
CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE SA SCHVAĽUJE S VÝHRADAMI,
pričom OZ by malo prijať opatrenia na nápravu nasledujúcich nedostatkov:
VI. Výhrady:
1./ porušovanie rozpočtu v oblasti bežných výdavkov
2./ aktualizácia hodnoty dlhodobého finančného majetku obce (realizovateľné cenné papiere )- od r.
2009 sa opakuje rovnaká suma
3./ aktualizácia hodnoty dlhodobého hmotného majetku obce (obstaranie DHM) – od r. 2013 sa
opakuje rovnaká suma
4./ vypracovanie auditu účtovnej uzávierky za rok 2016

V Zlatej Bani, 16.06.2017
Miriam Sorgerová
hlavný kontrolór obce

