Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2013
obce Kamenec pod Vtáčnikom
Obec Kamenec pod Vtáčnikom po skončení rozpočtového roka 2013 spracovala údaje
o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
V súlade s § 18 f/ ods. 1. písm. c/ Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov predkladám
Obecnému zastupiteľstvu v Kamenci pod Vtáčnikom stanovisko k záverečnému účtu obce
Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2013.

I.

Východiská spracovania stanoviska k záverečnému účtu obce

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2013 boli :
- rozpočet obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2013 a jeho 3 úpravy
- súvaha k 31. 12. 2013
- výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2013
- návrh záverečného účtu za rok 2013
Návrh záverečného účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2013 je spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov a s § 16. odsek 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

II. Spracovanie záverečného účtu
Rozpočet obce na rok 2013 bol schválený ako vyrovnaný rozpočet uznesením č. 53/2012 dňa
13.12.2012 .
V priebehu roka 2013 bola prijatá tri krát zmena rozpočtu v zmysle § 14 zák. č. 583/1004.
Išlo najmä o presuny rozpočtových prostriedkov a zvýšenie výdavkov v nadväznosti na vyššie
príjmy na niektorých položkách.
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
Finančné vysporiadanie vzťahov voči: štátnemu rozpočtu,
ostatným právnickým a fyzickým osobám
- Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013
-

III. Údaje o plnení rozpočtu
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31. 12. 2013

Príjmy celkom

803 112

760 721

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

510 434
8 070
34 135

471 980
8 000
22 294

8 839
513 004

8 839
449 266

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

490 643
22 361

426 906
22 360

Bežné výdavky RO

298 123

298 123

Príjmy RO

Výdavky celkom

Hospodárenie obce za rok 2013 skončilo s prebytkom, ktorý bude použitý na tvorbu
rezervného fondu

IV. Rezervný fond, sociálny fond
Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Rezervný fond
PS k 31. 1. 2013
Prírastok
čerpanie (uznesenie č.37/2013)
KZ k 31. 12. 2013

259 330
2 606
22 294
239 642

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Sociálny fond
PS k 1. 1. 2013
prírastok
Čerpanie
KZ k 31. 12. 2013

V. Záväzky obce k 31 . 12. 2013

528
1 657
1 503
682

Záväzky k 31. 12. 2013 :
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu

5 607 €
10 326 €

Obec Kamenec pod Vtáčnikom nemá bankový úver ani žiadne pôžičky.

VI. Záver
Záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne
vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Kamenec pod
Vtáčnikom . Hospodárenie obce bolo v roku 2013 prebytkové, možno konštatovať, že
finančné prostriedky boli využité účelne a hospodárne.
Keďže do doby spracovania tohto stanoviska nebola ročná účtovná závierka k 312. 12. 2013
overená audítorom, pričom ale obec uzavrie zmluvu
bude následná správa auditu
predložená a prerokovaná na zasadnutí OZ v stanovenej lehote, t. j. do 31. 12. 2014.
Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Kamenec pod
Vtáčnikom za rok 2013 odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách
výrokom bez výhrad.
Kamenec pod Vtáčnikom dňa 25. 6. 2014

