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Predkladá : Ing. Ján Bartek, hlavný kontrolór obce
Chorvátsky Grob 30.05.2012
Stanovisko k záverečnému účtu obce Chorvátsky Grob predkladám v zmysle
§18, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Stanovisko k záverečnému účtu je vypracované na základe preverenia
pravdivosti a preukázateľnosti údajov záverečného účtu obce. Predmetom kontroly
bolo zostavenie záverečného účtu obce z hľadiska úplnosti a správnosti údajov
účtovnej závierky za rok 2011.
Súlad záverečného účtu s právnymi predpismi.
Návrh záverečného účtu bol predložený hlavnému kontrolórovi obce
a zároveň finančnej komisii obecného zastupiteľstva dňa 29.05.2012. Následne bude
návrh záverečného účtu zverejnený na úradnej tabuli dňa 1.06.2012 a bude
prerokovaný na júnovej schôdzi obecného zastupiteľstva. Sú vytvorené všetky
predpoklady na jeho schválenie v zákonom stanovenej lehote, t.j. 6 mesiacov po
uplynutí rozpočtového roku čo bude dňa 30.06.2012.
Návrh záverečného účtu obce obsahuje všetky zákonom stanovené údaje
a charakterizuje výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie roka 2011.
Obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce s prehľadom celkových príjmov
a výdavkov, stavom záväzkov a pohľadávok, stavom peňažných účtov s bilanciou
aktív a pasív. Je tu uvedený prehľad vývoja dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách
a prehľad a použitie peňažných fondov k 31.12.2011.
Účtovná závierka obce Chorvátsky Grob bola overená nezávislým audítorom,
ktorý vo svojej správe zo dňa 24.05.2012 okrem iného konštatuje :
- Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky obec
Chorvátsky Grob, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz
ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré
obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a
ďalšie vysvetľujúce informácie.
- Stanovisko :
Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce

Chorvátsky Grob k 31. decembru 2011a výsledky jej hospodárenia a
peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o
účtovníctve.
Hospodárenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.
Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok
2011 bol zostavený ako vyrovnaný .Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17.02.2011 uznesením č. 20/2011
zobralo na vedomie , že vzhľadom na to , že v termíne do 31.12.2010 nebol
schválený rozpočet obce na rok 2011, obec podľa § 11 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách
až do schválenia rozpočtu na rok 2011 bola v
rozpočtovom provizóriu.
Rozpočet obce na rok 2011 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.05.2011,
uznesením č.44/2011. V priebehu roka 2011 bol obecným zastupiteľstvom a zo
zákona ešte tri krát zmenený a to nasledovne :
- prvá zmena schválená dňa 10.11.2011 uznesením číslo 137/2011
- druhá zmena schválená dňa 10.11.2011 uznesením číslo 140/2011
- tretia zmena k 31.12.2011 podľa § 14 ods. 1, zákona č.583/2004
( ŠR, EU, dary ).
Rozpočet na rok 2011 ( € )
Bežný rozpočet na rok
2011
Bežné príjmy
z toho:
Obec Chorvátsky Grob
RO s právnou subjektivitou
Bežné výdavky
z toho
Obec Chorvátsky Grob
RO s právnou subjektivitou
Hospodárenie za rok 2011

Rozpočet
pôvodný
1 785 800

Rozpočet po
zmenách
1 867 736

Skutočnosť

1 762 000
23 800
1 734 698

1 842 404
25 332
1 850 249

1 659 145
25 332
1 601 359

1 339 593
395 105
51 102

1 417 908
432 341
17 487

1 169 018
432 341
83 118

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kde:
- bežné príjmy boli schválené vo výške
- bežné výdavky boli schválené vo výške

1 684 477

1 785 800 €
1 734 698 €

V roku 2011 obec v skutočnosti dosiahla prebytok bežného rozpočtu vo výške
83 118 €, kde:
- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške
1 684 477 €
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 1 601 359 €

Kapitálový rozpočet na rok
2011
Kapitálové príjmy
z toho:
Obec Chorvátsky Grob
RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky
z toho
Obec Chorvátsky Grob
RO s právnou subjektivitou
Hospodárenie za rok 2011

Rozpočet

Skutočnosť

0

Rozpočet po
zmenách
415 814

0

415 814

540 712

97 700

481 889

402 247

97 700
0
-97 700

481 889
0
- 66 075

402 247
0
138 465

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, kde:
- kapitálové príjmy boli schválené vo výške
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške

540 712

0€
97 700 €

V roku 2011 obec v skutočnosti dosiahla prebytok kapitálového rozpočtu vo výške
138 465 €
- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške
540 712 €
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške
402 247 €
Finančné operácie na rok
2011

Rozpočet

Finančné príjmy
Finančné výdavky
Hospodárenie za rok 2011

57 751
11 153
46 598

Rozpočet
po
zmenách
65 658
11 153
54 505

Skutočnosť
7 907
11 153
-3 246

Finančné operácie boli schválené nasledovne:
- finančné príjmy vo výške
- finančné výdavky vo výške

57 751 €
11 153 €

V roku 2011 obec v skutočnosti dosiahla:
- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške

7 907 €
11 153 €

Sumarizácia
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Hospodárenie za rok 2011

Rozpočet
1 843 551
1 843 551
0

skutočnosť
2 233 096
2 014 759
218 337

Záverečný účet obce Chorvátsky Grob za rok 2011 obsahuje aj samostatné údaje
plnenia a čerpania rozpočtu Základnej školy s materskou školou.

Záverečný účet obce obsahuje aj ďalšie údaje :
-

Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2011 obce.

-

Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2011 Základnej školy s materskou školou.

-

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011.
Obec ani ZŠ s MŠ neevidujú záväzky po lehote splatnosti.

-

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu k 31.12.2011

-

Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií

-

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky.

-

Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť

Záverečný účet obce Chorvátsky Grob za rok 2011 je spracovaný prehľadne
a zrozumiteľne.
Účtovná závierka bola schválená audítorom.
Vzhľadom na to, že stav hospodárenia obce bolo v roku 2011 prebytkové, možno
konštatovať, že obec Chorvátsky Grob vynakladala finančné prostriedky účelne
a hospodárne.
Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu
obce Chorvátsky Grob za rok 2011 odporúčam schváliť podľa zákona
o rozpočtových pravidlách výrokom bez výhrad.

Ing. Ján Bartek
hlavný kontrolór obce

Chorvátsky Grob 30.05.2012

