Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce Čachtice za rok 2013
V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o obecnom zriadení ) predkladám obecnému
zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Čachtice za rok 2013.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2013
boli :
- rozpočet obce Čachtice na rok 2013 a jeho úprava
- súvaha k 31.12.2013
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
- návrh záverečného účtu za rok 2013
- poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013

I. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce
- Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Čachtice za rok 2013 je spracovaný v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov až na nižšie uvedené výhrady.
- Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Čachtice Návrh záverečného účtu bol
verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce dňa 13.6. 2014, t.j. v zákonom stanovenej
lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
- Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si splní v roku 2014 povinnosť v zmysle §16 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy dať overiť účtovnú závierku a rozpočtové
hospodárenie podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Audit vykoná Ing.
Tóthová Marta, pričom v správe nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky k 31.12.2013 vysloví názor na finančnú situáciu a výsledky hospodárenia
obce Čachtice za rok 2013.
II. spracovanie záverečného účtu
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce .
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
- Rozpočet na rok 2013
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
- Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013

-

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Hodnotenie plnenia programov obce
Návrh uznesenia

III. údaje o plnení rozpočtu
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013, ktorý
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2012 uznesením č. 123/2012.
Schválený rozpočet bol v priebehu roka jeden krát zmenený a to 19.12.2013 unesením
obecného zastupiteľstva č. 202/2013.

V€

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

1 910 165
7 398 428
660 000

2 035 788
7 432 428
636290

PRÍJMY SPOLU :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

9 968 593
1 474 480
8 364 249
163 864

10 104 506
1 637 944
8 336 290
130 272

VÝDAVKY SPOLU :

9 968 593

10 104 506

0

0

VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA

Plnenie rozpočtu
V€
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Upravený rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2013 v €

2 035 788
7 432 428
636
290

2 117 922
6 270 854
636 290

PRÍJMY SPOLU :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

10 104 506
1 637 944
8 336 290
130 272

9 025 066
1 625 565
7 034 231
130 272

VÝDAVKY SPOLU :

10 104 506

8 790 068

VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA

0

Rozpočet obce Čachtice bol v roku 2013 plnený v nasledovnej štruktúre :
Bežné príjmy vo výške 2 117 922 €, t.j. na 104,03% upraveného rozpočtu na rok
2013
Kapitálové príjmy vo výške 6 270 854 €, t.j. na 84,37% rozpočtu,
Bežné výdavky vo výške 1 625 565 €, t.j. na 95,7% rozpočtu,
Kapitálové výdavky vo výške 7 034 231 €, t.j. na 91,2% rozpočtu,
- Príjmové finančné operácie vo výške 636 290 €, t.j. na 100% rozpočtu,
- Výdavkové finančné operácie vo výške 130 272 €, t.j. na 100% rozpočtu.
Bežný rozpočet skončil s prebytkom plus + 492.357 €,
Kapitálový rozpočet so schodkom mínus – 763 377 €,
Saldo finančných operácií s prebytkom + 506.019 €
K 31.12.2014 Obec Čachtice hospodárila s prebytkom vo výške + 234 999,08 €.

IV. Podnikateľská činnosť obce
V roku 2013 bol dosiahnutý záporný hospodársky výsledok vo výške – 25 772,23 € ,
pričom 25 000 € bol prevod na účet obce na rekonštrukciu pálenice.
V. Rezervný fond, sociálny fond, zadlženosť obce
VI. Záver
Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade
s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenia ako aj stav
majetku a záväzkov obce Čachtice.
Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2013 prebytkové, možno konštatovať, že
obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne.
Navrhujem OZ uzavrieť prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013 výrokom :
„ celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
VII. Výhrady:
1./ Doriešiť zistenia odhalené v správe hlavného kontrolóra Obecného úradu Čachtice za prvý
polrok 2014.
2./ Plat starostov a primátorov sa pre každý kalendárny rok určuje podľa zákona 154/2011 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR za predošlý kalendárny rok a násobku určeného podľa počtu obyvateľov
obce / mesta k 31. decembru predošlého kalendárneho roka. Obecné zastupiteľstvo môže
tento plat zvýšiť až o 70% (§4 ods. 2). Na základe dostupných poznatkov nebola vyplácaná
mzda v zmysle zákona, čo je ďalšou výhradou pred schválením záverečného účtu obce.

3./ Na základe listu hlavného kontrolóra obce Čachtice doručeného na obecný úrad Čachtice
dňa 12.3.2014 doriešiť organizačné zabezpečenie z dôvodu kompetencii a zodpovednosti
jednotlivých zamestnancov obce.

Čachtice, 26. 6. 2014

Ing. Boris Fraňo
Hlavný kontrolór obce

