Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2012.
V zmysle § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu stanovisko k záverečnému účtu Obce Brezov za rok 2012.
Pri spracovaní stanoviska boli čerpané informácie a poznatky z týchto dokumentov:
- finančný výkaz o plnení rozpočtu k 31. 12. 2012
- súvaha k 31.12.2012
- výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2012
- hlavná kniha k 31. 12. 2012
- výpisy z účtov k 31. 12. 2012
I. Plnenie rozpočtu
Príjmová časť rozpočtu
Schválený rozpočet na rok 2012 - príjmy vo výške 113 729 €, bol v priebehu roka 2012 upravený jedenkrát
dňa 10.12.2012 uznesením č. 5/2012. Skutočné príjmy za rok 2012 boli vo výške 114 997 €, z toho skutočné bežné príjmy boli vo výške 111 408 € , kapitalové príjmy vo výške 1 708 € a finančné príjmové operácie vo výške 1 881 €.
Výdavková časť rozpočtu
V rozpočte na rok 2012 boli schválené výdavky bežného rozpočtu vo výške 113 704 €, ktoré boli upravené jedenkrát dňa 10.12.2012 uznesením č. 5/2012. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 110 220 €,
z toho bežné výdavky vo výške 103 154 €, kapitalové výdavky vo výške 4 185 € a finančné výdavkové
operácie vo výške 2 881 €.
Schválený upravený rozpočet na rok 2012
Príjmy v ( €)
Výdavky v ( €)
Bežné
111 356
106 344
Kapitalové príjmy
1 708
4 185
Finančné operácie
0
1 000
Spolu
113 064
111 529
Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012
Príjmy v ( €)
Výdavky v ( €)
Bežné
111 408
103 154
Kapitalové
1 708
4 185
Fin. operácie
1 881
2 881
Spolu
114 997
110 220

Rozdiel ( €)
5 012
- 2 477
- 1000
1 535

Rozdiel ( €)
8 254
-2 477
-1 000
4 777

Plnenie (% )
95,28

95,84

Na základe uvedeného vyplýva, že hospodárenie obce Brezov za rok 2011 skončilo z rozpočtovým prebytkom 4 777 €.
II. Bilancia aktív a pasív
Aktíva
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Pohľadávky
Finančný majetok
Aktíva spolu :

Stav k 31.12.2012 v €
213 735
140 584
73 151
25 546
139
25 407
239 281

Pasíva
Názov
Vlastné imanie
Záväzky, rezervy
Časové rozlíšenie
Pasíva spolu

Stav k 31.12.2012 v €
161 692
24 912
52 677
239 281

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Brezov prijala dlhodobý bankový úver v Dexia banka Slovensko a.s. (teraz Prima banka Slovensko,
a.s.) na základe zmluvy o úvere č. 40/012/08 zo dňa 14.04.2008.
V priebehu roka 2012 obec splatila úver vo výške 1 000 €. K 31.12.2012 zostatok úveru predstavuje čiastku 14 486,70 €.
Obec neeviduje záväzky po lehote splatnosti nad 60 dní.
IV. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
Obec Brezov nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.
V. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Brezov neposkytla v roku 2012 žiadny ručiteľský záväzok.
VI. Podnikateľská činnosť
Obec Brezov nemala počas roka 2012 podnikateľské aktivity.
Závery a odporúčania
Rozpočet obce Brezov na rok 2012 bol schválený ako prebytkový.
Návrh záverečného účtu obce Brezov za rok 2012 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona
č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Riadna účtovná uzávierka za rok 2012 a hospodárenie obce za rok 2012 boli v súlade s § 9 zákona
č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec Brezov v roku 2012 hospodárila s prebytkom vo výške 2 284,61 € (po zdanení).
Výnosy spolu
120 403,31 €
Náklady spolu
118 116,83 €
Týmto potvrdzujem, že údaje o skutočných príjmoch a výdavkoch obce vykazované v príslušných
účtovných výkazoch sú súhlasné so zápismi v hlavnej účtovnej knihe k 31.12.2012. Účtovne vykazovaný
stav peňažných prostriedkov bežného účtu a peňažných fondov obce súhlasí s výpismi peňažného ústavu.
V zmysle § 16 ods.10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Brezov za rok 2012 s výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Brezove dňa: 04.04.2013

Zuzana Bednárová
Hlavný kontrolór obce

