Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
Obce Holiša za rok 2013

Záverečný účet bol spracovaný v súlade ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004
Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ostatných súvisiacich právnych
noriem.
Podľa § 9 ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 16 ods. 9) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov je obec povinná predložiť záverečný účet obce na
verejnú diskusiu pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve najmenej na 15 dní
spôsobom v obci obvyklým.
Ďalšou zákonnou povinnosťou podľa § 9 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. a § 16 ods. 3)
zákona č. 583/2004 z.z. je overenie účtovnej závierky audítorom.
Údaje o plnení rozpočtu boli vypracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavení, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Rozpočet obce na rok 2013:
Predložené údaje o plnení rozpočtu Obce Holiša, ktoré sú súčasťou závierky,
objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a skutočné čerpanie rozpočtu, pričom boli dodržané
podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a súvisiacich právnych noriem.
Pôvodný rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012
uznesením č.28/2012 ako prebytkový.
Rozpočet bol v priebehu roka menený nasledovne:
- prvá zmena schválená dňa 27.3.2013 uznesením č. 09/2013
- druhá zmena schválená dňa 25.4.2013 uznesením č. 13/2013
- tretia a štvrtá zmena schválená dňa 30.05.2013 uznesením č. 15/2013
- piata a šiesta zmena schválená dňa 26.09.2013 uznesením č. 22/2013
- siedma zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. 33/2013
Skutočne dosiahnuté príjmy a výdavky za rok 2013 sú vyčíslené v nasledovnej
tabuľke:
Položka
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Vylúčenie účelovo určených prostriedkov
Prebytok po vylúčení účelovo určených prostr.

Príjmy
Výdavky
294.269,83 288.237,41
0,00
4.550,00
PREBYTOK

Rozdiel
6.032,42
-4.550,0
1.482,42
-1.477,84
4,58
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Prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 4,58 € je navrhnutý na tvorbu rezervného
fondu.
Bilancia aktív a pasív:
Majetok a záväzky evidované v účtovníctve Obce Holiša v zostatkovej hodnote sú k
dátumu 31.12.2013 nasledovné:
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin.výpomoci
Časové rozlíšenie

Stav k 1.1.2013
Stav k 31.12.2013
873.605,78
848.168,60
840.888,07
822.499,10
737.664,07
103.224,00
32.031,67
503,09

719.275,10
103.224,00
25.127,84
353,40

319,80
5.260,73
25.828,72
119,33
686,04

196,50
5.257,61
19.320,33
541,66

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Stav k 1.1.2013 Stav k 31.12.2013
873.605,78
848.168,60
286.324,14
367.618,05

386.324,14
30.859,32
9.630,40

367.618,05
33.406,96
12.104,01

1.552,58
18.390,44
1.285,90
456.422,32

1.413,74
19.889,21
447.143,59

Pri položke záväzky možno za negatívnu pokladať ich medziročný nárast.
Pozitívne možno vnímať hospodárenie obce z hľadiska stavu finančného majetku, kde
sú primerané disponibilné zdroje obce.
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Prehľad o stave a vývoji dlhu:
Obec Holiša splatila v roku 2013 bankový úver v Prima banke. Splátky úveru za rok
2013 činia 1 285,90 € a úroky z úveru 12,04 €.
K 31.12.2013 zákonné podmienky stanovené pre používanie návratných zdrojov
financovania sú splnené.
Údaje o hospodárení v príspevkových organizáciách v pôsobnosti Obce Holiša:
Obec Holiša nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Prehľad o poskytnutých dotáciách:
Obec Holiša v roku 2013 neposkytla žiadne dotácie.
Hospodársky výsledok Obce Holiša za rok 2013:
Obec Holiša vykázala za rok 2013 hospodársky výsledok (rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi) -21.313,41 € t.j. stratu.
Obec Holiša v roku 2013 nevykonávala podnikateľskú činnosť.
Záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne
vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov Obce Holiša, a preto
odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

V Holiši dňa 14.03.2014

Ing. Gabriela Fábiánová
hlavná kontrolórka
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