Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú v I. polroku 2014
uskutočnené nasledovné činnosti – výkon následnej finančnej kontroly, vybavovanie
a kontrola vybavenia prípadných sťažností a petícií.
Uskutočňovanie činností je naplánované v jednotlivých mesiacoch nasledovne:
január 2014 - vypracovanie správy o vykonaných kontrolách za rok 2013,
vykonanie následnej finančnej kontroly zameranej na pokladničné doklady
obce za 1. Q. 2013,
február 2014 - vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2013,
vykonanie následnej finančnej kontroly zameranej na bežné účty obce za I. Q
2013,
marec 2014 - vykonanie následnej finančnej kontroly zameranej na

vyúčtovanie dotácií

z rozpočtu obce za rok 2013,
apríl 2014 -

vykonanie následnej finančnej kontroly zameranej na dodávateľské faktúry za
I. Q. 2013,

máj 2014 -

vykonanie následnej finančnej kontroly zameranej na dodávateľské faktúry II.
Q. 2013

jún 2014 -

vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014, vypracovanie správy
z následnej finančnej kontroly.
.

Schválený plán kontrolnej činnosti je poverením na vykonanie uvedených kontrol.
V Dlhom Klčovom 12.12.2013

vyvesené:
zvesené:

PhDr. Gabriela Vašková
hlavná kontrolórka

Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2014, 2015, 2016
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p. predkladám stanovisko k návrhu

rozpočtu Obce Dlhé Klčovo na rok 2014.

Rozpočet na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný v príjmoch a výdavkoch v objeme
510 425 €. V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy súčasťou návrhu je rozpočet obce na nasledujúce roky 2015
a 2016, pričom príjmy a výdavky týchto rozpočtov nie sú záväzné.
Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p obec má povinnosť rozpočet vnútorne členiť na bežné príjmy a
bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, finančné operácie. Na
základe predloženého materiálu rozpočtovaná výška bežných príjmov predstavuje
485 425 €, výška bežných výdavkov predstavuje 438 172 €, prebytok bežného
rozpočtu predstavuje 47 253 €. Rozpočtovaná výška príjmov kapitálového rozpočtu
predstavuje 5 000 €, výška kapitálových výdavkov predstavuje 34 379 €, schodok
kapitálového rozpočtu predstavuje 29 379 €. Príjmové finančné operácie predstavujú
20 000 eur, výdavkové finančné operácie 37 874 €. Podľa § 10 ods. 7 zákona č.
583/2004 Z. z. je obec povinná zostaviť bežný aj kapitálový rozpočet ako vyrovnaný
alebo prebytkový, iba v prípadoch uvedených v zákone je možné zostaviť bežný
a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške
29 379 € je krytý príjmovými finančnými operáciami a prebytkom bežného rozpočtu.
V predloženom návrhu rozpočtu na rok 2014 obec plánuje na dotácie iným
právnickým osobám poskytnúť 8 180 €, zároveň však plánuje riešiť nákup hnuteľného
majetku úverom vo výške 20 000 €. V zmysle § 7 ods. 4 a ods. 6 zákona č . 583/2004
Z. Z. o rozpočtových pravidlách US sa z rozpočtu obce môžu poskytnúť dotácie iným
právnickým osobám, dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu a ich poskytnutím
nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Odporúčam znižovať bežné výdavky vrátane
výdavkov určených na dotácie z rozpočtu obce iným právnickým osobám, ušetrené
zdroje používať na tvorbu rezervného fondu, na financovanie kapitálových výdavkov
a nezvyšovať tak celkový dlh obce v rokoch 2014, 2015 a 2016. S účinnosťou od
1.1.2015

ak

celková

suma

dlhu

obce

dosiahne

predchádzajúceho roka starosta je povinný do 15 dní

50%

bežných

príjmov

od zistenia uvedených

skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu informáciu, v ktorej zdôvodní
celkovú sumu dlhu spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie.
Výška rezervného fondu predstavuje 44,9 €, táto výška je nepostačujúca na
plnenie funkcií, ktoré má rezervný fond zabezpečovať podľa § 10 zákona č. 583/2004
Z. z. v prípade havarijného stavu.

Rezervný fond

je možné tvoriť z prebytku

hospodárenia obce, na jeho zvyšovanie je teda potrebné znižovať čerpanie výdavkov.
V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pred
schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. Rozpočet je zverejnený na
webovej stránke obce.
Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet obce má obsahovať aj
zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z rozpočtu obce, obec teda zostavuje aj
programový rozpočet. V zmysle novelizácie uvedeného zákona, ktorá bude účinná od
1.1.2014, podľa § 4 ods. 5 to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo s počtom obyvateľov
do 2000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce.
S účinnosťou od 1.1.2014 pre vyčíslenie schodku alebo prebytku rozpočtu obce
sa uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu, okrem príjmov a výdavkov
sa podľa tejto metodiky budú do rozpočtu obce zahŕňať aj zmenu stavu vybraných
záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a úrokov.
Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu

rozpočtu a

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.,
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákona
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v z. n. p., zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v z. n. p., zákona č. 582/2004 Z.
z., zákona č. 598/2003 Z. z., opatrenia MF SR. č. MF/010175/2004-42, VZN obce.

Dlhé Klčovo 2.1.2014
PhDr. Vašková Gabriela
kontrolór obce

