Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
Obce Hažín za rok 2011

V súlade s § 18 f odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k záverečnému účtu Obce Hažín za rok
2011.
Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Hažín za rok 2011 bolo spracované na
základe predloženého plnenia rozpočtu za účtovné obdobie 01/2011 – 12/2011, Výkazu
ziskov a strát k 12/2011,

Súvahy k 12/2011 a Programového rozpočtu a Monitoringu

k Programovému rozpočtu.
Záverečný účet Obce Hažín bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení, ktoré je určené § 16 ods. 5 zákona č.
583/2004 Z.z., podľa ktorého záverečný účet mesta obsahuje najmä:
a – údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b - bilanciu aktív a pasív,
c - prehľad o stave a vývoji dlhu,
d - údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e – prehľad o poskytnutých zárukách
f - údaje o nákladoch a výnosoch v hlavnej a podnikateľskej činnosti
g – hodnotenie plnenia programov obce
Rozpočet obce na rok 2011 bol schválený ako prebytkový obecným zastupiteľstvom dňa 8.
11. 20102011, uznesením č. 1/2010. Schválený rozpočet Obce Hažín bol v priebehu
rozpočtového roka 2011 menený jedenkrát.
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Údaje o plnení rozpočtu
Rozpočet obce

Rozpočet po
zmenách v €

Skutočnosť k 12/2010 Percentuálne
v€
naplnenie v %

Bežné príjmy

542 523,81

352 755,88

65,02

Bežné výdavky

190 346,88

107 529,95

56,49

Bežný rozpočet

352 176,93

245 225,93

69,63

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

247 660,20

231 007,77

93,28

Kapitálový rozpočet

-247 660,20

-231 007,77

93,28

Finančné operácie - príjmy

165 104,00

138 531,60

83,91

Finančné operácie - výdavky

269 620,73

130 560,00

48,42

Finančné operácie

-104 516,73

7 971,60

-7,63

Príjmy spolu

707 627,81

491 287,48

69,43

Výdavky spolu

707 627,81

469 097,72

66,29

Kapitálové príjmy

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, čím bol dodržaný počas rozpočtového roka Zákon
o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov a doplnkov.
Celkové príjmy rozpočtu k 31.12.2011 boli naplnené na 69,43%. Pri príjmovej časti
rozpočtu je potrebné podotknúť, že už pri schvaľovaní rozpočtu došlo k zlému zaradeniu
príjmov. Konkrétne boli do Bežného rozpočtu obce zahrnuté Kapitálové príjmy, čo sa žiaľ
počas roka 2011 neopravilo. Tu musím konštatovať, že došlo k nesprávnemu zatriedeniu
v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie podľa Metodického usmernenia MFSR
č.MF/010175/2004 – 42 zo dňa 8.12.2004 v znení jeho dodatkov.
Celkové výdavky rozpočtu k 31.12.2011 boli naplnené na 66,29%.
Dôvodom nízkeho percenta naplnenia celkového rozpočtu je nenaplnenie rozpočtovaných
príjmov a výdavkov obce.
Výsledok hospodárenia podľa §2 písm. b) a c) a

§10 odst. 3 písm. a) a b) zákona

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške + 49 448,35,-€.
Pri tomto čísle si ale treba uvedomiť, že tento prebytok znamená pre obec iba to, že obci
v roku 2011 boli vrátené finančné prostriedky z PPA projektu zo Štátneho rozpočtu
a Európskej únie, čo samozrejme ovplyvnilo rozpočtovaný hospodársky výsledok.
Finančné prostriedky, ktoré boli obci Poľnohospodárskou platobnou agentúrou poukázané
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prostredníctvom ŠR a EÚ boli použité v plnej miere na splátku úveru pre daný projekt –
Rekonštrukcia Kultúrneho domu.
Obec mala v rámci Finančných operácii aj ďalšiu splátku úveru vo výške 560€.
Pre výpočet Rezervného fondu sa berú v úvahu všetky finančné výdavkové operácie,
preto Obec netvorí Rezervný fond.
Obec v roku 2011 nevyčerpala všetky poskytnuté finančné prostriedky vyplývajúce
zo zmluvy – Národná agentúra Budapešť – cezhraničná spolupráca vo výške 24 769,81€.
Tieto finančné prostriedky sa nachádzajú na bankovom účte obce k 31.12.2011.
V roku 2010 Obec Hažín nevyčerpala finančné prostriedky v sume 60 000€ zo ŠR. Tie však
boli vyčerpané v roku 2011 v plnej miere na Rekonštrukciu ČOV.
Vyčíslenie Aktív a Pasív v Záverečnom účte súhlasí so Súvahou k 31. 12. 2011 a hovorí aj
tom, že v roku 2011 došlo k zníženiu na finančných účtoch

o 60,16%

a k zníženiu

krátkodobých pohľadávok o 6 370€.
Celkové Záväzky obce klesli o 11 438€, no krátkodobé záväzky, konkrétne voči dodávateľom
narástli o 17 359€, ponížené boli však záväzky voči zamestnancom o 1 539€ a bankové úvery
o 52 028%.
Pri hodnotení nákladov a výnosov konštatujem, že Výnosy v roku 2011 boli vyššie ako
Náklady, takže výsledkom je strata -18 240,-€.
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Programový rozpočet Obce je rozdelený do 6-tich Programov a bol k 31. 12. 2011 prekročený
o 22,40%. Percentuálne naplnenie programového rozpočtu bolo vykonané porovnaním
skutočnosti k schválenému rozpočtu. Obec vykonávala počas roka rozpočtové opatrenia, čím
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sa v priebehu roka automaticky menilo aj programové rozpočtovanie. Hodnotiaca správa je
prílohou Záverečného účtu.
Návrh záverečného účtu Obce Hažín za rok 2011 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanovenia §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 odst. 5 citovaného zákona.
Návrh

záverečného účtu Obce Hažín za rok 2011 v zmysle §9 odst. 2 Zákona

o obecnom zriadení a §16 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, čím bola dodržaná
informačná povinnosť zo strany obce Hažín.
V roku 2011 za rok 2010 vykonaný audit v súlade s §9 odst. 4 zákona o obecnom
zriadení a §16 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čím bola
dodržaná povinnosť auditu zo strany obce Hažín.
Účtovná závierka za rok 2011 bola vykonaná podľa zákona č. 431/202 Z.z. o účtovníctve v z.
n. p. Účtovná závierka za rok 2011 vyjadruje verne po všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu Obce Hažín k 31.12.2011 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
Na základe vlastného zhodnotenia môžem konštatovať, že Záverečný účet je
spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové
hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov Obce Hažín.
V zmysle §16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Hažín za rok
2011 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Michalovciach dňa .........2012
Mgr. Jana Paľová
hlavný kontrolór obce
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