Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Diviaky nad Nitricou
k Záverečnému účtu obce Diviaky nad Nitricou za rok 2015

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
predkladám
svoje stanovisko k Záverečnému obce Diviaky nad Nitricou za zok 2015.
Toto stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu Záverečného účtu obce za
rok 2015.
Záverečný účet obce bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej správy v z.n.p.
Záverečný účet obsahuje všetky požadované náležitosti:












rozpočet obce
rozbor plnenia príjmov
rozbor plnenia výdavkov
prehľad o poskytnutých a prijatých dotáciách a finančné usporiadanie vzťahov voči:
- rozpočtovej organizácii
- štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám
použitie prebytku hospodárenia za rok 2015
tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
bilancia aktív a pasív
prehľad o stave a vývoji dlhu
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
zostatky na bežných účtoch

Návrh záverečného účtu bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli.
Záverečný účet je spracovaný prehľadne, v tabuľkách a percentuálne vyjadrený.
Rozpočet na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom 25.11.2014 Uzn. č. 45/2014
ako vyrovnaný a v priebehu roka 2015 bol upravovaný štyrikrát rozpočtovými opatreniami
obecného zastupiteľstva a priebežne počas roka piatimi rozpočtovými opatreniami
vykonanými starostom obce na základe oznámených dotácií zo štátneho rozpočtu v súlade s
§ 14, ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách. Rozpočet po poslednej úprave predpokladal

prebytok vo výške 8 370 €. Príjmy a výdavky sú porovnávané vo vzťahu k upravenému
rozpočtu po poslednej zmene.
V súvislosti s posledným upraveným rozpočtom bolo v skutočnosti nižšie čerpanie vo
výdavkovej časti, čoho výsledkom je prebytok hospodárenia vo výške 63 500,95 €, ktorý po
odrátaní zostatku nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR na rok 2015 vo výške 21 514,88 € (z
toho za ZŠsMŠ 21 461,48 € a za obec 53,40 €) predstavuje za účelom tvorby rezervného
fondu sumu 41 986,07 €.
Konštatujem, že kapitálové výdavky boli prekročené v kapitole 06.1.0 Realizácia nových
stavieb – IBV Kalinovská o 6 834,60 €, hoci celkové čerpanie kapitálových výdavkov je len
88,70%. Na základe uvedeného doporučujem dôslednejší prístup k úprave rozpočtu.

Záver:
Účtovná závierka za rok 2015 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2012 Z.z. o účtovníctve v z.
n.p. tak, aby verne vyjadrila finančnú situáciu obce Diviaky nad Nitricou k 31.12.2015 a aby
výsledok hospodárenia bol v súlade s hore uvedeným zákonom. Posúdenie správnosti
účtovnej závierky je predmetom auditu.
Záverečný účet obce predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú
výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka t.j. roka 2015 a obsahujú
výsledky rozpočtového hospodárenia obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných
fondov.
Vzhľadom k vyššie uvedenému doporučujem obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť
prerokovanie návrhu Záverečného účtu Obce Diviaky nad Nitricou za rok 2015 výrokom:


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celeročné hospodárenie bez výhrad.

Diviaky nad Nitricou, dňa 06.06.2016
Hlavná kontrolórka obce
Ing. Ľubica Červienková

