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Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Kolačno za rok
2011
________________________________________________________________________________________________

Materiál:
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Kolačno za rok 2011 pred jeho schválením v
obecnom zastupiteľstve vyplýva z ustanovení § 18f ods.1. písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obec zostavuje účtovnú závierku podľa § 17 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.
Účtovná závierka obce pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát, finančného výkazu o plnení
rozpočtu, finančného výkazu prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov a poznámok
k účtovnej závierke k 31.12.2011 a bola dňa 21.3.2011 overená audítorkou Ing. Evou Ďuržovou
.
Vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia obce som overil so zápismi hlavnej knihy, s
ročnými účtovnými výkazmi a výpismi účtov peňažných ústavov a tiež audítorkou .
Spracovaný materiál ZU v textovej časti primerane popisuje rozhodné skutočnosti súvisiace s
rozpočtovým hospodárením v priebehu rozpočtového obdobia, majúce vplyv na výsledok
hospodárenia, finančnú situáciu účtovnej jednotky k 31.12.2011.

Záver:
Obec v roku 2011 hospodárila na základe rozpočtu zostaveného v zmysle zákona č.
583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.1.2011
vo výške 550 000,-€ ako vyrovnaný a upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 600 000€
.
Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavoval zostatok
finančných prostriedkov k
31.12.2011 - n e v y č e r p a n ú čiastku 90 372 €. tj. z finančného výkazu plnenia rozpočtu na
rok 2011 vyplýval prebytok .
Vo výkaze ziskov a strát bol vykázaný výsledok hospodárenia za rok 2011- strata 5 189€ , ktorá
ale nemá podstatný vplyv na hospodárenie obce.
Ročná účtovná závierka obce Kolačno bola v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 5 zákona č.
369/1990Zb. o obecnom zriadení v platnom znení overená audítorom dňa 21.3.2012 so
záverom, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz o finančnej situácie Obce Kolačno.
Vedenie obce je zodpovedné za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia podľa
zákona č.583/2004 Z.z. a podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 11, ods. 4, písm.
a) ukladá povinnosť obci určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce ktorý
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie
sním. Z výsledkov hospodárenia vyplýva že bol naplnený zákon a boli aj vypracované a
schválené a splnené interné smernice o nakladaní s majetkom obce.
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Ďalej podľa § 11, ods. 4, písm. j) zákona č.369/ 2004 Zb a § 18 d. ods. 2, písm. a) zákona
č.369/2004 Zb., vyplýva povinnosť - kontrola obecného úradu a povinnosť zriadenie funkcie
hlavného kontrolóra.
Obec mala nového hlavného kontrolóra od 1.12.2011 , takže kontrola hospodárenia obecného
úradu bola zabezpečená.
Hlavný kontrolór vykonal kontrolu v mesiaci marec 2012 za vybrané položky a záverečné práce
spojené s predkladaním informácií o plnení rozpočtu na Daňový úrad.
Záverečný účet obce Kolačno za rok 2011 bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci , čím boli
splnené ustanovenia § 9 ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Ing. Ľubomír Smolinský
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Obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy hlavný kontrolór odporúča uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu obce Kolačno za rok 2011 výrokom:
CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE SA SCHVAĽUJE B E Z V Ý H R A D
V Kolačno 22 3. 2012

Ing.
Ľubomír Smolinský
hlavný
kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
1.Obecné zastupiteľstvo celoročné hospodárenie schvaľuje celoročné hospodárenie obce
Kolačno za rok 2011
bezvýhrad
2. Prebytok rozpočtu a hospodárenia obce vysporiadať podľa návrhu záverečného účtu.
3,Vyplatiť mimoriadne odmeny za rok 2011 poslancom Obecného zastupiteľstva podľa návrhu
starostky
obce.
4, V zmysle zákona č. 154/2011 Z. z. § 4 ods. 4 cit. zákona pri dodržaní povinnosti obecného
zastupiteľstva raz ročne prerokovať plat starostu , zohľadniť dobré plnenie rozpočtového
hospodárenia a úloh za rok 2011 , ako aj vyplatiť mimoriadne odmeny účtovníčke obecného
úradu, podľa rozhodnutia starostky obce.

Termín: 30.3.2012
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