Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Obce Holiša za rok 2011

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 správy a ostatných súvisiacich právnych noriem.
Predložený záverečný účet obce obsahuje povinné náležitosti ustanovené § 16 ods.5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná
dať si overiť účtovnú závierku audítorom.
Údaje o plnení rozpočtu boli vypracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších opatrení, 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 2011:
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 bol schválený dňa 21.10.2010 uznesením č.
10/2010 ako prebytkový, na strane príjmov vo výške 221.465 € a na stravne výdavkov vo
výške 211.290 €. Zmeny rozpočtu boli schválené uznesením číslo 11/2011 z 30.6.2011
a uznesením č. 25/2011 z 13.12.2011.
Vyčíslenie skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov za rok 2011 je v Eurách
v nasledovnej tabuľke:
Položka
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

Príjmy
309 966,48
101 057,00

Výdavky
279 352,39
103 510,10
PREBYTOK

Vylúčenie účelovo určených prostriedkov
Prebytok po vylúčení účelovo určených prostr.

Rozdiel
30 614,09
-2 453,10
28 160,99
-11 594,49
16 566,50

Na účely tvorby peňažných fondov sa z prebytku rozpočtu obce vylučujú nevyčerpané
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky školstva v sume 4.609 € a nevyčerpané
prostriedky z EU a ŠR na Terénnu sociálnu prácu v sume 6.985,49 €, spolu 11.594,49 €.

USPORIADANIE PREBYTKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA:
1. tvorba rezervného fondu v sume
2. tvorba mimorozpočtového fondu
ZVÝŠNIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V REZERVNOM
A MIMOROZPOČTOVOM FONDE CELKOM

8 283,25
8 283,25
16 566,50
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Bilancia aktív a pasív:
Celkový majetok evidovaný v účtovníctve Obce Holiša je k dátumu 31.12.2011
nasledovný:
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 1.1.2011
Stav k 31.12.2011
684474
895865
655896
859530
520
117
552152
756189
103224
103224
25660
34463
478
333
582
8885
15715
0
2918

122
2789
31060
159
1872

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

Stav k 1.1.2011
Stav k 31.12.2011
684474
895865
265873
405264

265873
37723
5091

405264
29974
8934

1166
26319
5147
380878

945
16236
3859
460627

Pozitívnym javom v hospodárení obce je výrazné zníženie záväzkov a pohľadávok
obce a zvýšenie stavu finančného majetku.
Prehľad o stave a vývoji dlhu:
Obec Holiša eviduje k 31.12.2011 nesplatený zostatok bankového úveru vo výške
3.857,74 €. Zákonné podmienky pre používanie návratných zdrojov financovania sú splnené.
Údaje o hospodárení v príspevkových organizáciách v pôsobnosti Obce Holiša:
Obec Holiša nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
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Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov:
Obec Holiša v roku 2011 neposkytla žiadnu záruku.
Hospodársky výsledok Obce Holiša za rok 2011:
Obec Holiša vykázala za rok 2011 hospodársky výsledok (rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi) – 5.538 € t.j. stratu.
Obec Holiša nevykonáva 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 20.05.2012

Ing. Gabriela Fábiánová
hlavná kontrolórka
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