Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
obce Kuchyňa k záverečnému účtu.
Na základe zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade
s odsekom 1. písmeno c §18f, predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko
k záverečnému účtu obce Kuchyňa, za rok 2015.
Kompletne spracovaný záverečný účet mi bol predložený 01.04.2016 a môžem konštatovať že:
-obec splnila požiadavku §16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o
obsahových náležitostiach záverečného účtu obce za rok 2015.
-obec zostavila rozpočet na rok 2015 podľa zákona č.583/2004 Z.z. §10, odsek 7 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, ako hlavný nástroj finančného riadenia obce a bol zostavený ako
prebytkový- bežný i kapitálový!
-celé hospodárenie obce v roku 2015 sa riadilo týmto dokumentom!
-tento dokument bol schválený obecným zastupiteľstvom 07.11.2014, uznesením č.4/2014.
-pretože v návrhu sa nedokáže presne odhadnú a vylúčiť vzniknuté situácie v živote obce, došlo
k nepresnému odhadu, štát neudáva garantovanú výšku prostriedkov a vznikom nových situácii
v živote obce, muselo dôjsť k úprave rozpočtu aj tu bol dodržaný zákon a úpravy rozpočtu boli
vykonané rozpočtovými opatreniami, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo:
-prvé opatrenie bolo schválené 24.06.2015 uznesením č.2/15
-druhé opatrenie bolo schválené 23.09.2015 uznesením č.3/15
-tretie opatrenie bolo schválené 09.12.2015 uznesením č.5/15
Tieto rozpočtové opatrenia nemali vplyv na konečnú výšku rozpočtu, ktorá bola schválená. Jednalo sa
iba o presun prostriedkov medzi jednotlivými položkami, prípadne čerpanie z rezervného fondu!
-ďalej záverečný účet sa zaoberá rozborom príjmov a výdajov rozpočtu obce na rok 2015. Ak si ho
prezriete, zistite že počas roka 2015 vládla finančná disciplína, čo viedlo k rovnomernému napĺňaniu,
ako i výdaju finančných prostriedkov. Tiež je potrebné pripomenúť, že situácia v živote štátu
neposkytovala ideálne podmienky pre pokojný finančný život obce a i riešenie nemalej havarijnej
situácie na kultúrnom centre. Prostriedky z podielových daní chodili na účet obce v rôznych výškach
a i napriek týmto okolnostiam bol plnený rozpočet! Preto je veľmi dobré, že tvorcovia rozpočtu
dokázali toto predvídať. Rozpočet skončil tak, ako bol schválený, ako prebytkový!
- v ďalších bodoch záverečný účet detailne poskytuje výsledky, s ktorými počas finančného roka obec
pracovala: -obec striktne dodržiavala pravidla §17 ods.2 až 7 zákona o používaní návratných zdrojov
financovania.
-poskytovanie dotácii sa riadilo zákonom 583/2004 Z.z. a prijatým VZN č.3/2012 a dotácie boli
použité na účel, na ktorý O.Z. ho odsúhlasilo a boli včas zúčtované!
-záverečný účet sleduje podľa §17 ods.9 stav dlhu, ktorý obec má! Tento nepresahuje 50%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka .Z výsledkov vyplýva, že dlh obce
sa znižuje oproti predchádzajúcim rokom! Obec pracuje s finančnými prostriedkami, ktoré má na

svojich účtoch, zo zdrojov ktoré získa z projektov a ďalej sa nezadlžuje, čo je veľmi kladné
konštatovanie!
-prebytok hospodárenia bude použitý na tvorbu rezervného fondu, tak ako to ukladá zákon
č.583/2004 §10 ods.9 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Čerpanie rezervného fondu
bolo v súlade s pravidlami, výlučne na krytie výdavkov svojho majetku s presne stanoveným účelom
a schvaľované obecným zastupiteľstvom. Schválená čiastka nesmie byť prekročená!
-obec má usporiadané všetky finančné náležitosti, s ktorými rozpočet na rok 2015 počítal! Táto
skutočnosť svedčí o aktualite prijatého rozpočtu, ako i o finančnej disciplíne!
Zhrnutie:
1. podľa zákona o obecnom zriadení §9 ods.2 a §16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, bude splnená požiadavka o zverejnení záverečného účtu, najmenej 15
dní spôsobom obvyklým v obci, na vývesnej tabuli obecného úradu a stránke www. obce
Kuchyňa!
2. bude splnené zákonné nariadenie §9 ods.5 toho istého zákona, o overení ročnej uzávierky
AUDITOROM! (momentálne prebieha audit!)
3. konštatujem, že záverečný účet obsahuje podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy potrebné náležitosti klasifikácie jednotlivých položiek.
4. obec dodržuje podľa zákona 583/2004Z.z. §30ods.4 o rozpočtových pravidlách, minimálny
prídel do rezervného fondu 10% z prebytku hospodárenia.
5. záverečný účet obce je predložený podľa zákona o obecnom zriadení §11 ods.4 písm. b
v dostatočnom časovom predstihu!

Záver:
Hlavný kontrolór obce, podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §16 ods.10
navrhujem schváliť celoročné hospodárenie- záverečný účet obce Kuchyňa za rok 2015 BEZ VÝHRAD!
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