Záznam
z kontroly plnenia programového rozpočtu Obec Utekáč za rok 2014 a vykonanie
inventarizácie majetku obce k 31.12.2014
Na základe plánu kontrolnej činnosti som v mesiaci apríl vykonala :
1/ Kontrolu programového rozpočtu obce za rok 2014
2/ Kontrolu inventarizácie majetku obce
Výsledky kontroly :
Programový rozpočet :
Bežné príjmy obce :

Rozpočet
2014
Príjmy o ŠR
160 212
Príjem z podielových daní pre samosprávu
210 000
Daň z pozemkov, stavieb, byt. a nebyt.priestorov
25 550
Daň za psa, verejné priestory a komunálny odpad 13 330
Príjem za prenájom, byty, nebytové priestory
16 600
Ostatné poplatky a platby za predaj
36700
Pokuty a penále
165
Úroky z vkladov
7
Bežné tuzemské granty
Obec s p o l u :
462 564
ZŠ s MŠ
442
Obec c e l k o m:
463 006

Skutočnosť
2014
154 799,87
213 361,56
25 788,91
12 946,65
20 251,07
46 988,12
292,21
8,45
250,00
474 686,84
523,53
475 210,37

%
plnenia
96,62
101,60
100,94
97,12
121,99
128,03
177,10
120,71
102,62
118,44
102,63

Kapitálové príjmy:
Transfer zo ŠR – ČOV
Príjem z predaja kapitálových aktív
Kapitálové príjmy s p o l u :

152 000
4 000
156 000

151 296,24
7 828,62
159 124,86

99,54
195,71
102,00

Zostatok z predchádzajúceho roka

38 178

32 490,00

85,10

Príjmy obce c e l k o m :

657 184

666 825,23

101,46

Celkový príjem obce za rok 2014 dosiahol plnenie 101,46 % a v bežných príjmoch ako je
zrejmé z uvedenej štruktúry príjmov je okrem dvoch prípadov plnenie nad 100 %
Z kapitálových príjmov bol zaujímavý najmä transfer zo ŠR na ČOV, ktorý nebol
v pôvodnom rozpočte, ale manažmentu obce sa podarilo získať prostriedky a úspešne túto
akciu aj zrealizovať

Výdavky obce:

Rozpočet

Program č. 1 Plánovanie a manažment
Program č. 2 Propagácia a marketing
Program č. 3 Interné služby obce
Program č. 4 Služby občanom
Program č. 5 Bezpečnosť, právo, poriadok
Program č. 6 Odpadové hospodárstvo
Program č. 7 Pitná voda
Program č. 8 Pozemné komunikácie
Program č. 9 Základná škola s MŠ
Program č.10 Kultúra
Program č. 11 Šport
Program č. 12 Prostredie pre život
Program č. 13 Bývanie
Program č. 14 Sociálne služby
Program č. 15 Podporná činnosť
Program č. 16 Aktivačná činnosť
Výdavky obce c e l k o m :
z toho :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
- finančné výdavky
Príjmy obce c e l k o m :
Rozdiel – prebytok

3 600
72 730
1 080
6 670
9 000
190 200
1 500
169 495
1 200
1 380
25 000
21 500
10 600
138 229
5 000

Skutočnosť

% plnenia

3 557,35
78 642,07
1 530,95
7 107,73
7 067,89
195 626,32
1 002,28
155 983,45
1 430,75
2 031,31
24 930,62
37 379,26
11 284,96
127 963,61
4 313,93

98,82
108,13
141,75
106,56
78,53
102,85
66,82
92,03
119,23
147,20
99,72
173,26
106,41
92,57
86,28

657 184

659 852,48

100,42

429 004
210 180
18 000

425 712,05
215 996,31
18 144,12

657 184
0

666 825,23
6 972,75

99,23
102,77
100,80
101,46
0

Záver :
Dôležitosť zostavovania rozpočtu obce v príjmovej a výdajovej oblasti je v jeho rámcovom
vymedzení hlavne v oblasti výdavkov.
Po schválení rozpočtu je dôležitá kontrolná úloha OZ pri jeho plnení ako celku a najmä pri
zmenách rozpočtu, keď po odsúhlasení poslancami sa stáva záväzným pre nakladanie
s finančným objemom zdrojov obce.
Rozpočtom majú poslanci možnosť usmerňovať finančné zdroje tak, aby nevznikol schodok
/ len v určených prípadoch /
Rozpočet môžu schváliť ako vyrovnaný alebo prebytkový s určením spôsobu jeho použitia.
Kontrola vykonania inventarizácie majetku obce :
V zmysle zákona č.431/ 2002 Z.z. o účtovníctve je povinnosť inventarizovať majetok obce
a záväzky podľa ustanovenia § 6 odsek 3 tak aby účtovníctvo bolo preukazateľné
Príkazom č. 1 zo dňa 17.1.2014 starostkou obce bolo uložené v zmysle platného zákona
vykonať inventarizáciu hotovosti pokladne 2 X ročne v zložení inventarizačnej komisie:
p. Urvová, Šajglíková a p. Trgiňová z toho 1X ročne k 31.12.2014, čo bolo splnené.
Príkazom č.2 zo dňa 27.10. 2014 bolo starostkou obce stanovené vykonať inventarizáciu
majetku obce k 31.12.2014.

Bola ustanovená inventarizačná komisia v zložení: p. Šajgalíková, Nosáľová, Urvová,
Trgiňová, Rešutík a p. Janeček .
Záznam o vykonaní inventarizácie bol predložený dňa 2.2.2015
Inventarizácia majetku obce k 31.12.2014 bola akceptovaná novým starostom k termínu
prevzatia agendy obce /viď. Protokol o prevzatí/ kde v bod e/ bude ako príloha č. 6
predložený inventarizačný súpis majetku a zápis o inventarizácii do 9.2. 2015
Zároveň na požiadanie nového starostu bude k protokolu doložený prehľad o stave
pohľadávok a záväzkov k 31.12.2014
Záznam o inventarizácii bol vypracovaný v termíne 2.2.2015
Záver:
Uvedené kontroly t.j. hospodárenie podľa programového rozpočtu obce za rok 2014
inventarizácie majetku , boli vykonané ako kontroly pre vypracovanie stanoviska
k pripravovanému záverečnému účtu obce na minulý rok.
Zároveň majú byť podkladom k pre poslancov OZ na posúdenie výsledkov za rok 2014
Pre nových poslancov OZ hlavne ako príprava na hodnotenie výsledkov priebežného plnenia
rozpočtu v tomto roku, pre správne rozhodovanie o použití finančných prostriedkov v rámci
rozpočtu.
Manažment financovania činnosti obce je stabilizovaný, zodpovedá rozpočtovým možnostiam
v súvislosti s operatívnym mesačným príjmov finančných prostriedkov, najmä zo ŠR
a dodržiavania rozpočtových pravidiel podľa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách.
Predkladá : Gizela Kubincová
kontrolórka obce
dňa 14.5.2015

Miroslav Barutiak
starosta obce

So záznamom bola oboznámená:
Slavomíra Trgiňová
ekonómka obce

na vedomie: poslanci OZ

