
Hlavný kontrolór Obce Jaku Mgr. Jaroslav Kundl'a

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2011

Vzmysle $ 18 f  ods.  1 písm. c)zékonaě36911990Zb,oobecnomzr iadenivz.n.p.

predkladám

odbomé stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Jakubarly za rok 201 1.

odborné stanovisko som Spracoval(a) na základe predloŽeného návrhu záverečného

účtuobceJakubany zarok2}Il. Návrhbolzverejnenýdňa :]. .- -,.-,J- na úradnejtabuli.

Návrh záverečného účtu obce Jakubany za rok 2011 bol spracovaný vsúlade so

zákonom č. 58312004 Z. z, o rozpočtových pravidlách izemnej samosprárry v Z. Í:r. p.Návrh

záverečného účtu zohfadňuje aj ustanovetia zákona č:. 52312004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č,' 59712003 Z, z. o financovani zákLadných škól,

itredných škÓl a školských zariadení, y z. n. p. a ostatné súvisiace právne nonny.

Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:

- náIežitosti návrhu závereěného účtu obce
. údaje o plnení rozpoětu
- stav a vyvoj dlhu

NÁlnŽIroSTI NÁvRHU zÁvnnBčNÉHo ÚČru

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so Zásadami rozpočtového

hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom obce Jakubany.

obec vzmys1e $ 16 ods. 3 zákona orozpočtoqfch pravidlách územnej samosprávy

splnila povinnosť áať si overiť účtovnú závierklpodťa zákona o obecnom zriadení $9 ods.4.

PredloŽený návrh závereěného účtu bol spracovaný podfa $ 16 zákona o rozpočtoqich

pravidlách územnej samosprávy. obsahuje najmá údaje o plnení rozpočtu v členení podl'a $

10 ods. 3 tohto zákona1,,ú|ud. s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív apasív, prehťad

o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodarení príspevkových orgartizácii v ich pósobnosti.

Úaa;e o plnení rozpočtu boli spracované podťa rozpočtovej klasifikácie v zmysle

opatrenia úr sŘ z 8. decembra2OO4 č. MF/01017512004 - 42 (v znení MF/008978|2006-42I'

MFt00g21.2t2008-42r, MF/01 1925t2or}-42r, MFt02r2r8l20r0-42r, }r''F102582512010-421'

MF/01021 I]2O12-42I), ktoqim Sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická

klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je závázná pri zostavovaní, sledovaní

a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.



obec postupovala podťa $ 16 ods. I zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy apo skoněení rozpočtového roka údaje orozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s $ 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodarenie vrátane ťrnaněných vzťahov k subjektom, ktorym poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce
obsahuje povinné náležitosti podl,a $ 16 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, ato údaje oplnení rozpočtu včlenení podťa $ 10 ods. 3 cit. zákona vsúlade
s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív apasív, prehťad o stave a vyvoji dlhu, údaje
o hospodárení príspevkových organizácii v ich pósobnosti.

Úoa3e o nákladoch a výnosoch podnikateťskej činnosti a prehťad o poskýnutých
zárukách podťa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, ptetože obec nevykonáva
podnikateťskú činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych
predpisov.

r. Úo.q..rn o PLNENÍ nozpoČru

Finančné hospodárenie obce Jakubany sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteťstva číslo IlEl2010 prijatého dř'a I0.I2'20I0.

Schválený rozpočet obce Jakubany bol vpriebehu roka upravovaný na zák|ade uznesení
obecného zastupiteťstva a vykonaných rozpočtových opatrení' a to :

Uznesením č
Uznesením č
Uznesením č
Uznesením č
Uznesením č
Uznesením č
Uznesením č
Uznesením č
Uznesením č
Uznesením č
Uznesením č
Uznesením č

4l A 7 l20II zo dřra I8,02.20IÍ
4l A 8l201I zo dřn 18.02.201 I
5lA 6120l l  zo dřra 18.03.2011
8 l A 8120| I zo dňa 24.06.201 I
8l A 9 l20I I zo dňa 24.06.201 I
8l A|0/20I1 zo ďía 24.06,2011
9 l A 7 l20| 1 zo dřta 26'08.201 I
9 l A 8l201I zo dřta 26.08.201- I
I0 l A 2l20I I zo dřn 22.09.20I 1
I2lA5l20II zo dř la 18.11.2011
I2lA6/2011 zo dňa 18.11.2011
I2l A 7 l20II zo dřla 1 8. 1 1 .201 1

1. rozpočtové opatrenre
2, rozpočtové opatrenie
3. rozpočtové opatrenie
4. rozpočtové opatrenie
5. rozpočtové opatrenie
6. r ozpoětové opatrenie
7 . rozpoětové opatrenie
8. rozpočtové opatrenie
9. rozpočtové opatrenie

10. rozpočtové opatrenie
1 1. rozpočtové opatrenie
|2. rozpočtové opatrenie

celkove
Schválený rozpoěet Uorav.rozpoěet Cemaný rozpočet

príimv celkove 2.59r.55r 3.125.r30 2.861.898
výdavkv celkove 2.59r.059 3.169.490 2.778.581
Hospodárenie + prebytok

- schodok
+ 492 - 44.360 + 83.312

Bežn
Schválený rozpočet Uorav.rozpočetCemaný rozpočet

bežné príimy 1.293.648 r.s76.979 r.648.544
bežné výdavkv 1.151 .056 r.620.4r4 r.529.468



Hospodarenie + prebytok
- schodok

+ 142.592 - 43.435 + 119.076

Ka t
Schválený rozpoěet Uprav.rozpočetCerpaný rozpočet

Kapitálové príimy 945.391 1.027.195 166.894
Kapitálové výdavky 1.402.603 r.5rr.647 T.2TI.7T8
Hospodárenie + prebýok

- schodok
- 4s1.2r2 - 484.452 - 444.824

Finančne le
Schválený rozpočet Uprav.rozpoěet Cerpaný rozpočtu

príimové fin. operácte 352.5r2 520.959 446.460
vÝdavkové fin. operácta 37.400 37.400 37.40r
Hospodárenie + prebýok

- schodok
+ 3I5.II2 + 483.559 + 409.059

Plnenie rozpočtu príjmov :

Významnou poloŽkou v hospodarení obce sú daňové príjmy, ztoho hlavne podielové

dane. Daňové príjmy boli naplnené na 95 oÁ, čo predstavuje viac ako 520.000,-€.Príjmy z

prenájmu budov o poplatky za s\užby boli dosiahnuté v porovnaní s plánovanými príjmami

na 115 Yo, čo predstawje viac ako 76.000 €. Transféry zo ŠR boli oproti planu naplnené na96
oÁ , čo predstávuje viac ako 314.000 €, ostatné transféry 'o ŠR boli naplnené na I00 oÁ, čo

predstavuje viac ako 636.000 €.

V časti kapitálových príjmov bolo plnenie na74,60Á, čo predstavuje viac ako 766.000

€ ,

Plnenie rozpočtu výdavkov:

Vo qfdavkovej časti rozpočtu boli beŽné výdavky plnené na92Yo, čo predstavuje viac

1.529.000 €. Kapitálové výdavky boli na 80%, čo predstavuje viac ako 1.21 1.000 €.

Yykazovaý výsledok hospodarenia obce bolzistený v súlade s $ 2 písm. b)a c) a $ 10

ods.3 písm. a) a b) zákona č). 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidIáchuzemnej samosprávy

,,. n, p. apodťa opatrenia MF SR č. 1678612007-31 RoPo a obcí, ktorym sa ustanovujú

podrobnosti.o postupoch účtovania arámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organtzácíe,

príspevkové orgartízácie, štátne fondy, obce a VUC.

II. PREHLAD o sTAvE A VÝvoJI DLHU

Zostatokúveru zo ŠFRB k 3I .I2.2O1 1 v banke DEXIA v Sume I .229 .I7I ,72 € spIatný

do r.2040.



Ikátkodobé závázky - neuhradené faktúry v lehote splatnosti k3I.I2.20I7 _bežné

vÝdavkv v sume 3.2|I.I9 € ,

ZAVER

Návrh záverečného účtu obce Jakubany za rok 20I| je spracovaný v súlade

s príslušnými ustanoveniami $ 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náleŽitosti podfa $ 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh závereěného účtu obce Jakubany Za rok 2011 v zmysle $ 9 os.2 zékona

o obecnom zriadení a $ 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprály bol

zverejnený najmenej na 15 dní spósobom v obci obvyklým.

Riadna účtovná závíerka za rok 2OII ahospodárenie obce za rck 2011 v súlade s $ 9

ods.4 zékona oobecnom zriadení a $ 16 ods.3 zákona ofozpočtových pravidlách územnej

samosprávy boli overené audítorom.

Účtovná závierka za rok 20II bola vykonaná podťa zékona č, 43I/2002 Z, z.

o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 20II vyjadruje veme vo všetkých

ýznanných súvislostiach finančnú situáciu obce Jakubany k3I.I2.20II avýsledok

hospodárenia zawedený rok je v súlade so zákonom č. 43112002 Z. z, o účtovníctve v z. n. p,

V zmysle $ 16 ods. IO zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

odporučam obecnému zastupiteťstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce

Jakubany zarok 2011 výrokom

celoročné hospodárenie schvalouje bez výhrad

V Jakubanoch dňa 27.04.201 2


