Správa
hlavného kontrolóra Obce Brezov z kontroly účtovných dokladov k 31.12.2014
K 31.12.2014 boli kontrolované účtovné doklady :
1. Dodávateľské faktúry : Obec Brezov – Obecný úrad Brezov ( OcÚ )
Materská škola ( MŠ )
Školská jedáleň pri materskej škole ( ŠJ pri MŠ )
Došlé faktúry sú evidované v knihe došlých faktúr :
pre Obecný Úrad Brezov – pod por. číslom 3001 až 3088
pre Školy
– pod por. číslom 4001 až 4047
pre Školskú jedáleň
– pod por. číslom 4501 až 4510
Faktúry sú až na pár výnimiek, ktoré boli uhradené po termíne splatnosti – nie s veľkým
omeškaním, uhrádzané podľa dátumu splatnosti. Zúčtované faktúry obsahujú všetky
náležitosti.
2. Pokladničné doklady príjmové a výdavkové sú zapisované do pokladničnej knihy denne.
K 31.12.2014 bola pokladničná hotovosť 428.38 eur ( hlavná pokladňa ) a 0.00 eur
( pokladňa ŠJ ) a ceniny 0.00 eur. K 18.02.2015 bola vykonaná kontrola pokladničnej
hotovosti, zostatok v pokladni bol 88.75 eur ( hlavná pokladňa ) a 115.57 eur ( pokladňa ŠJ ).
3. Predmetom kontroly bola aj účtovná uzávierka k 31.12.2014.
4. Plnenie rozpočtu a vybrané finančné ukazovatele budú predmetom stanoviska
hlavného kontrolóra Obce Brezov k návrhu záverečného účtu Obce Brezov za rok 2014.
5. Výsledok hospodárenia – zisťovanie výsledku hospodárenia. Súvahový výsledok
hospodárenia - výnosy spolu boli 109 335.19 eur a náklady spolu boli 128 016.10 eur,
čiže výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením je záporný
a to - 18 680.91 eur po odpočítaní dane z príjmov vo výške 2.43 eur konečný výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení je záporný a to - 18 683.34 eur.
6. Zostatok na bankových účtoch, ktoré sú vedené v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka
Bardejov je k 31.12.2014.nasledovný : na základnom bežnom účte č.ú. 3633165001 –
- 11669.25 eur, bežný účet školská jedáleň č.ú. 3633160008 - 00.00 eur, školský účet
č.ú. 3633164009 - 72.44 eur, depozit č.ú. 3633169002 - 23.91 eur, sociálny fond
č.ú. 3633162003 - 36.94 eur, rezervný fond č.ú. 3633166004 - 24.34 eur, úverový účet
č.ú. 3633163006 - 10 886.70 eur.
Pri kontrole účtovných dokladov neboli zistené žiadne nedostatky. Finančné prostriedky
z rozpočtu obce boli vynakladané hospodárne. V priebehu roka 2014 bolo 5 zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Z každého zasadnutia je vypracovaná príslušná dokumentácia
( pozvánka, prezenčná listina, zápisnica, uznesenie ). Zasadnutia boli vykonané v súlade so
zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V Brezove dňa 18.02.2015
Zuzana Bednárová
hlavný kontrolór Obce Brezov

