ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE BENICE ZA ROK 2013
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný
kontrolór obce Janka Jesenská odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013.
Rozpočet obce na rok 2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012
uznesením číslo 62/12 ako prebytkový :
príjmy 545 037 €
- výdavky 540 645 € =
prebytok 4 392 €
V priebehu roka 2013 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu:
- prvá zmena schválená
dňa 20.03.2013 uznesením číslo 08/2013
- druhá zmena schválená dňa 20.03.2013 uznesením číslo 18/2013
- tretia zmena schválená dňa 31.07.2013 dohodovacie konanie
- štvrtá zmena schválená dňa 18.09.2013 uznesením číslo 27/2013
- piata zmena schválená
dňa 11.12.2013 uznesením číslo 40/2013
Rozpočet po zmenách k 31.12.2013 bolo : Príjmy
Výdavky
Prebytok

646 733 €
638 733 €
8 000 €

Skutočné čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2013 bolo:
PRÍJMY
676 723,68 €
VÝDAVKY
648 779,70 €
PREBYTOK
27 943,98 €
Prebytok rozpočtu obce za rok 2013 je vo výške 27 943,98 €, ktorý navrhujeme použiť
nasledovne:
- tvorba rezervného fondu 13 748,38 €
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto
prebytku vylučujú:
- vlastné príjmy školy za IV.Q 2013 vo výške 11 458,34 €
- nevyčerpané finančné prostriedky na SŠÚ vo výške 871,26 €
- nevyčerpané finančné prostriedky na ZŠ vo výške 1 866 €
Dokladová a fyzická inventarizácia pokladne bola vykonaná 4 krát v roku. Zostatky na
bežných účtoch vedených v Prima banke a VÚB, podielový fond, termínovaný účet
a prostriedky v hotovosti k 31.12.2013 boli vo výške 74 993,13 €. Pri inventarizácii neboli
zistené žiadne inventarizačné rozdiely.
Daňové pohľadávky k 31.12.2013 obec eviduje v celkovej čiastke 471,99 €.
Nedoplatky na miestnom poplatku za komunálny odpad predstavujú čiastku vo výške
338,08 €. Nedoplatky na dani z nehnuteľnosti predstavujú čiastku vo výške 45,41 €,
nedoplatok na dani za psa predstavuje čiastku vo výške 24,- € a nedoplatok na dani za
ubytovanie predstavuje čiastku 64,50 € . Nedoplatky obec vymáha písomnými výzvami
k zaplateniu.

Nedaňové pohľadávky k 31.12.2013 obec eviduje v celkovej čiastke 1 743,55 €. Jedná sa
o dobropisy od SSE a.s. v čiastke 177,38 € , neuhradené transfery od obcí na spoločný
školský úrad v čiastke 451,07 € a neuhradené vystavené faktúry vo výške 1 115,10 €
Obec k 31.12.2013 eviduje záväzky v celkovej čiastke 17 843,09 €, ktoré predstavujú:
- rezervy vo výške 8 385,58 €
- nevyčerpané prostriedky vo výške 2 737,26 €
- krátkodobé záväzky – neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 2 396,55 €
- nevyplatené mzdy za december 2013 vo výške 1 406,14 €
- neuhradené odvody za december 2013 vo výške 2 244,17 €
- neuhradená daň z miezd za december 2013 vo výške 673,39 €
Dodávateľské faktúry boli uhradené v roku 2014 podľa doby splatnosti a taktiež boli
uhradené mzdy, odvody a daň vo výplatnom termíne.
Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté v roku 2013 boli priebežne vyúčtované
v priebehu roka.
Obec ani RO nemá bankový úver ani žiadne pôžičky.
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách , právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Jednota dôchodcov
300 €
TJ Dynamo Príbovce 400 €
Poskytnuté dotácie boli zúčtované k 31.12.2013 v súlade s VZN o dotáciách.
Obec v roku 2013 čerpala prostriedky z rezervného fondu v zmysle uznesení obecného
zastupiteľstva vo výške 5 737 € a z prebytku bežného rozpočtu vo výške 1 340 €
Kapitálové výdavky :
- výpočtová technika
1 251 €
- čerpadlo
450 €
- vertikutátor
623 €
- oddychová zóna
4 753 €
Spolu čerpanie :
7 077 €
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2013 predstavuje čiastku 47 049,15 €.
Záverečný účet obsahuje
 údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou,
 bilanciu aktív a pasív
 prehľad o stave a vývoji dlhu
 údaje o hospodárení rozpočtovej organizácie
 hodnotenie plnenia programov obce
Záverečný účet obce Benice bol pred jeho schválením zverejnený mieste obvyklým
spôsobom, čím bola splnená zákonná povinnosť v zmysle ods. 3 § 9 zák. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení.

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s
príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav
majetku a záväzkov obce Benice . Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2013
prebytkové, možno konštatovať, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a
hospodárne. Keďže do doby spracovania tohto stanoviska nebola ročná účtovná závierka k
31.12.2013 overená audítorom, pričom ale obec Benice má uzavretú zmluvu s Ing. Jozefom
Adamkovičom – nezávislým audítorom, 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 Benice za rok
2013 odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom bez výhrad.

V Beniciach dňa 30.05.2014

Janka Jesenská
kontrolór obce

