Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2010
V zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení
predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Poniky za rok 2010.
1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi
Návrh záverečného účtu obce za rok 2010 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení (ďalej len Zákon).
V zmysle § 16, ods. 5 Zákona povinnou súčasťou záverečného účtu je najmä:
-

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,

Záverečný účet obce Poniky obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu obce bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
39/1990 Zb. a § 16,odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
V zmysle § 16,ods. 3 Zákona je obec povinná si nechať overiť účtovnú závierku audítorom.
V zmysle § 19,ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve musí byť závierka overená do 1
roka po ukončení účtovného obdobia.
4. Údaje o plnení rozpočtu
Rozpočet obce bol schválený uznesením č. 265/2009, bod 9, písm. b/, zo dňa 15.12.2009
V priebehu roka boli vykonané 3 rozpočtové opatrenia:
Uznesenie ObZ č. 290/2010 zo dňa 18.5.2010
Rozpočtové opatrenie zo dňa 12.11.2010
Uznesenie ObZ č. 324/2010 zo dňa 22.11.2010

Rozpočtové opatrenie č. 1/2010
Rozpočtové opatrenie č. 2/2010
Rozpočtové opatrenie č. 3/2010

5. Výsledok hospodárenia
Obec Poniky v roku 2010 hospodárila nasledovne:

Záverečný účet obce Poniky za rok 2010
(v €)
Bežné príjmy
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie
Bežné výdavky
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie

817 867
17 471
353 875
449 222

Prebytok bežného rozpočtu

32 241

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu

771
512
259

Prebytok rozpočtu spolu
Odpočet štátnych a účelových prostriedkov
Schodok rozpočtu

32 500
-56 073
-23 573

Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie z finančných operácií

37 947
0
37 947

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2010

70 447

Výsledok hospodárenia na rozdelenie

63 231

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia
Prebytok bežného rozpočtu
- financovanie kapitálových výdavkov
Príjmy finančných operácií

32 241
259
37 947

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu bolo schodkové vo výške 23 573 €. Schodok
hospodárenia bol vyrovnaný zostatkom prostriedkov minulých rokov. Prebytok finančného
hospodárenia na rozdelenie je vo výške 63 231 €.
6. Záver
V súlade s § 16, odsek 10 Zákona odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť Návrh
záverečného účtu obce Poniky za rok 2010 s nasledovným výrokom:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad
Ing. Jaroslava Hýblová, hlavný kontrolór obce

