Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Brezov
za rok 2014
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 záverečného účtu
Obce Brezov za rok 2014.
Pri spracovaní stanoviska boli čerpané informácie a poznatky z týchto dokumentov :
- Finančný výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2014
- Súvaha k 31.12.2014
- Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
- Finančný výkaz o úveroch k 31.12.2014
- Hlavná kniha k 31.12.2014
- Výpisy z účtov k 31.12.2014
1. Plnenie rozpočtu
a) Príjmová časť rozpočtu
Príjmy rozpočtu na rok 2014 boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2013
uznesením č. 5/2013 vo výške 92 020.00 eur, ktoré boli v priebehu roku 2014 upravované
jedenkrát a to dňa 02.10.2014 uznesením č. 3/2014. Skutočné príjmy rozpočtu na rok 2014
boli vo výške 111 268.35 eur.
b) Výdavková časť rozpočtu
Výdavky rozpočtu na rok 2014 boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2013
uznesením č. 5/2013 vo výške 91 659.00 eur , ktoré boli v priebehu roku 2014 upravované
jedenkrát a to dňa 02.10.2014 uznesením č. 3/2014. Skutočné výdavky rozpočtu na rok 2014
boli čerpané vo výške 110 937.61 eur z toho bežné výdavky vo výške 108 337.61 eur,
kapitálové výdavky vo výške 0.00 eur a finančné výdavkové operácie vo výške 2 600.00 eur.
c) Schválený a upravovaný rozpočet na rok 2014 v eurách
Príjmy
Výdavky
Bežné
101 037.18
112 294.85
Kapitálové
0.00
0.00
Finančné operácie
20 000.00
2 600.00
Spolu
121 037.18
114 894.85

Rozdiel
-11 257.67
0.00
17 400.00
6 142.33

d) Skutočné plnenie rozpočtu na rok 2014 v eurách
Príjmy
Výdavky
Bežné
101 268.35
108 337.61
Kapitálové
0.00
0.00
Finančné operácie
10 000.00
2 600.00
Spolu
111 268.35
110 937.61

Rozdiel
-7 069.26
0.00
7 400.00
330.74

Na základe uvedeného vyplýva, že hospodárenie Obce Brezov za rok 2014 skončilo
z rozpočtovým prebytkom 330.74 eur.

2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v eurách
Aktíva - 215 188.67
A. Neobežný majetok
202 506.39
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok
0.00
A.II. Dlhodobý hmotný majetok
129 355.63
A.III. Dlhodobý finančný majetok
73 150.76
B. Obežný majetok
12 619.09
B.IV. Krátkodobé pohľadávky
363.83
B.V. Finančné účty
12 255.26
C. Časové rozlíšenie
63.19
C. Náklady budúcich období
63.19

Pasíva - 215 188.67
A. Vlastné imanie
144 278.07
A.III. Výsledok hospodar. 144 278.07
B. Záväzky
22 315.24
B.I. Rezervy
0.00
B.III. Dlhodobé záväzky
18.28
B.IV. Krátkodobé záväzky
11 410.26
B.V. Bankové úvery
10 886.70
C. Časové rozlíšenie
48 595.36
C. Výd. budúc. období
48 595.36

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec prijala dlhodobý bankový úver v Dexia banka Slovensko, a.s. na základe zmluvy
o úvere č. 40/012/08 zo dňa 14.04.2008. Výška úveru do 1 000 000.- Sk na č.ú. 3633163006
momentálne vedený v Prima banka Slovensko, a.s.. V priebehu roka 2014 obec splatila úver
vo výške 2 600.00 eur. K 31.12.2014 zostatok úveru predstavuje čiastku 10 886.70 eur.
Obec neeviduje záväzky po lehote splatnosti nad 60 dní.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
Obec Brezov nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.
5. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Brezov neposkytla v roku 2014 žiadny ručiteľský záväzok.
6. Podnikateľská činnosť
Obec Brezov nemala v roku 2014 žiadne podnikateľské aktivity.
7. Závery a odporúčania
Rozpočet Obce Brezov na rok 2014 bol schválený ako prebytkový. Návrh záverečného
účtu Obce Brezov za rok 2014 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona
č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Riadna účtovná uzávierka za rok 2014 a hospodárenie obce za rok 2014 boli v súlade
s § 9 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V roku 2014 výnosy spolu boli 109 335.19 eur a náklady spolu boli 128 016.10 eur.
Obec Brezov v roku 2014 hospodárila so stratou vo výške - 18 683.34 eur ( po zdanení ).
Týmto potvrdzujem, že údaje o skutočných príjmoch a výdavkoch obce vykazované
v príslušných účtovných výkazoch sú súhlasné so zápismi v hlavnej účtovnej knihe
k 31.12.2014. Účtovne vykazovaný stav peňažných prostriedkov bežného účtu a peňažných
fondov obce súhlasí s výpismi peňažného ústavu.
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V zmysle § 16 ods. 10 písm. a) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
Obce Brezov za rok 2014 s výrokom :
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

V Brezove dňa 07.04.2015

Zuzana Bednárová
hlavný kontrolór Obce Brezov
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