ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2015
Podľa § 16 ods. 10 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obec prerokujú najneskôr
do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
1. Odborné stanovisko predkladá hlavný kontrolór v súlade s ods. 1. písm. c) § 18 f zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z predložených dokladov
- bankové výpisy, výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2015,súvaha a výkaz ziskov
k 31.12.2015,záverečný účet obce k 31.12.2015,konkrétne účtovné doklady
2. Rozpočet na rok 2015 bol schválený Uznesením OZ čš.14 dňa 19.12.2014 ako
prebytkový.
Podrobné čerpanie rozpočtu výdavkov ako aj plnenie rozpočtu príjmov je podrobnejšie
v Záverečnom účte obce Brodzany za rok 2015.
Konštatujem a potvrdzujem: celkové príjmy obce za rok 2015 sú vo výške 442 339,09 €
celkové výdavky obce za rok 2015 sú vo výške 364 805,7€
3. V priebehu roka 2015 bola schválených 6 zmien rozpočtu – uznesenie zo dňa 6.3.2015,
zo dňa 15.5.2015, 30.6.2015 , 10.8.2015, 16.9.2015 a zo dňa 28.12.2015.
4. V priebehu roka 2015 bola 4-krát vykonaná fyzická inventúra finančných prostriedkov
v pokladni a dokladová inventúra bola vykonaná k 31.12.2015.
5. S finančnými prostriedkami obce sa počas roka 2015 nakladalo hospodárne, efektívne a
účelne v súlade so schváleným rozpočtom a schválenými zmenami v rozpočte.
6.V príjmovej aj vo výdavkovej časti nie sú vo väčšine položiek v plnení výrazné rozdiely.
Celoročné hospodárenie skončilo prebytkom vo výške 77 533,39 – rozdiel medzi celkovými
príjmami a výdavkami. Chcem zdôrazniť , že najväčší vplyv na kladné plnenie mala výrazná
úspora v bežných výdavkoch.
7. Účtovné zápisy za mesiac december 2015 boli podobné na úrovni ostatných mesiacov
v roku 2015.
8. Na bankových účtoch bol nasledovný stav :
BÚ vo VUB – 26 227,75 €
PRIMA obec 45 564,57 € ,soc. fond 140,60 €
školský účet VÚB 8 024,38€
jedáleň
VÚB 997,37 €
ost. záväzky za r. 2015 : 10 898,76 /mzdy, odvody za 12/2015 / boli vyplatené
v januári 2016
Zostatky na účtoch obce súhlasia s účtovným stavom v hlavnej knihe a je dodržaná bilančná
kontinuita.
9. Poskytnuté príspevky na činnosť kultúrnych a športových spolkov boli všetky zúčtované
v r. 2015.
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10.Podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení ročnú účtovnú závierku a hospodárenie za
rok 2015 overí audítor- bude predložená správa nezávislého auditora .
11. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2015 sú v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.
z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
12. Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako programový ,kde výdavky obce boli rozdelené
do 8 programov. Každý program má definovaný svoj zámer a cieľ , pričom zámer vyjadruje
očakávané plnenie príslušných cieľov a cieľ sa sleduje a hodnotí merateľným ukazovateľom.
V záverečnom účte obce za rok 2015 nie je hodnotenie plnenia jednotlivých programov.
Do budúcna doporučujem minimálne slovné zhodnotenie plnenia či neplnenia jednotlivých
programov.
Záver
HK odporúča OZ na základe predloženého stanoviska auditora k ročnej účtovnej závierke
a k záverečnému účtu prerokovanie záverečného účtu obce Brodzany za r.2015 uzavrieť :

celoročné

hospodárenie

sa

schvaľuje

bez

výhrad

Ing. Viera Laurová , hlavný kontrolór obce
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