
Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k záverečnému účtu obce Dolná Strehová za rok 2014, ktoré 

sa predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
 

 

 

l.  Obec Dolná Strehová si svoj rozpočet na rok 2014 schválila na zasadnutí   
    Obecného  zastupiteľstva, konaného dňa 11.12.2013 uznesením č.   
    73/2013/B/1 v príjmovej časti vo výške 1,961.327,- € a vo výdavkovej časti vo  
    výške 1,958.451,- € ako prebytkový rozpočet.  Rozpočet bol navrhnutý   
    v jednotlivých častiach bežného, kapitálového rozpočtu ako aj v časti   
    finančné operácie.  
     
2.  Rozpočet obce bol upravovaný 4-mi  rozpočtovými opatreniami na konečnú    
     výšku príjmov 1,650.712,71 € a výšku výdavkov 1,638.512,36 € ako  
     prebytkový rozpočet. 
 
3 . Na základe vypracovania záverečného účtu konštatujem, že  
 

- peňažné fondy boli čerpané v súlade s uzneseniami OZ a platnými 
právnymi predpismi, 

- záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov,  
tvorbu a použitie peňažných fondov, bilanciu aktív a pasív, prehľad 
o stave a vývoji dlhu, nákladov a výnosov za sledované obdobie 
príspevkovej organizácie, prehľad o dotáciách poskytovaných z rozpočtu 
obce, finančné vzťahy voši ŠR ako i hodnotenie plnenia jednotlivých 
programov rozpočtu obce.  
 

     Plnenie príjmovej časti k 31. 12. 2014 dosiahlo čiastku: 1,096.211,42 € ,  
     plnenie na 66,41 % a výdavková  časť čiastku: 1,060.620,10  €, plnenie na  
     64,73 %. Výsledok  ako rozdiel  medzi rozpočtovanými príjmami a výdavkami   
     je v záverečnom účte vyčíslený vo výške: 35.591,32   € ako prebytkový. 
 
     Bežné príjmy boli naplňované na položkách ako sú daňové (podielové dane,  
     miestne dane), nedaňové (prenájom, administratívne poplatky, vratky  
     z dobropisov a bežné granty a transfery). 
 
     Kapitálové príjmy boli z predaja pozemkov a z grantov a transferov. 
 
     



     Finančné príjmové operácie boli na položkách rezerv z minulých rokov  
     a čerpanie kontokorentného úveru. 
 
     Bežné výdavky boli čerpané na chod a prevádzku a to na mzdy a odvody,  
     tovary a služby (rôzne druhy materiálu, PHM, energie, poštovné, poistenie,   
     telekomunikačné, šport a kultúrne podujatia, atď), splácanie úverov,  
     spotreba grantov a transferov za určený účel. 
 
     Kapitálové výdavky obec vynakladala na revitalizáciu centrálnej zóny obce  
     a verejného priestranstva, rekonštrukciu miestneho rozhlasu, výstavbu  
     nájomných bytov. 
 
     Výdavkové finančné operácie boli použité na splátky istiny ŠFRB I, II, ako  
     i kontokorentného úveru. 
 
     Záverečný účet obsahuje i hospodárenie v ZŠsMŠ a Obecnom podniku  
     Prameň.  
    
4.  Bol dodržaný zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a to v čiasti  účtovania   
     dlhodobého hmotného majetku, kde boli v roku  2014 účtované odpisy.  
 
5.  Dodržiava sa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. 
 
6.  Účtovná závierka nebola ku dňu prerokovania záverečného účtu  
     hospodárenia obce za rok 2014 preverená audítorom. Táto povinnosť je do  
     konca roka po roku, za ktorý sa účtovná závierka uskutočňuje. Preto     
     považujem nepreverenie záverečného účtu audítorom za moju výhradu voči   
     záverečnému účtu. 
 
7.  Stav majetku je krytý v značnej miere vlastnými zdrojmi, zdrojmi zo ŠR a  
     bankovými úvermi. 
 
8.  Záverečný účet obce bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci (verejná 
tabuľa a internetová stránka obce). 
 
9.  Z výsledku je potrebné tvoriť zákonný rezervný fond a to v minimálnej výške    
     10 %  respektívne celú výšku z prebytku hospodárenia. 
     Ako hlavná kontrolórka obce odporúčam schváliť tvorbu zákonného   
     rezervného fondu. 
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 Záver: Hlavná kontrolórka obce Dolná Strehová odporúča obecnému 

zastupiteľstvu:  
 
               Záverečný účet obce Dolná Strehová za rok 2014  schváliť  

“s výhradami”. 
 
 
 
 
 
 
 
V Dolnej Strehovej , dňa: 30.3.2015 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. Čerpáková Slávka 

                                                            kontrolórka obce 
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