Stanovisko
HK k záverečnému účtu obce Šarišské Sokolovce za rok 2011
V zmysle § 18 f, ods.1, písmena c, zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Šarišské Sokolovce.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2011,
plnenie rozpočtu za účtovné obdobie roka 2011, výkazu ziskov a strát, súvahy a poznámok k 31.12.2011,
záverečného účtu obce a výročnej správy, správy audítora.
Záverečný účet obce Šarišské Sokolovce za rok 2011 bol spracovaný podľa ustanovení § 16 zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Finančné hospodárenie sa riadilo rozpočtom
zostaveným v súlade s § 10 citovaného zákona, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.
196/2010 zo 16. novembra 2010 ako vyrovnaný, s celkovými príjmami vo výške 84384,00 € a s výdavkami
v celkovej výške 84384,00 €.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný v zmysle §14 zákona 583/2004 Z.z..
Úpravy sa týkali zmien pri bežných príjmoch, bežných výdavkoch a kapitálových príjmoch a kapitálových
výdavkoch.
Záverečný účet obce bol vypracovaný v súlade s § 16 ods.1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje údaje podľa § 16 ods. 5 cit. zákona, a to:
a/ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
b/ bilanciu aktív a pasív k 31.12.2011 v €
c/ prehľad o stave a vývoji dlhu
d/ údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
e/ finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR
f/ hodnotenie plnenia programového rozpočtu obce
SKUTOČNÝ STAV na základe výkazu FIN 1-04:
Hodnoty
Skutočné príjmy
Skutočné výdaje
Rozdiel

v€
283 163,00
286 312,00
-3 149,00

Po úprave
396 247
396 247
0,00

Bežné príjmy:
Hodnoty
Príjmy
Výdaje
Rozdiel

v€
211 442,00
202 534,00
8 908,00

211 442
196 645
14 797

Kapitálové príjmy:
Hodnoty
Príjmy
Výdaje
Rozdiel

v€
67 540,00
7 961,00
59 579,00

67 540
117 956
-50 416

Finančné operácie:
Hodnoty
Finančné príjmové operácie
Finančné výdavkové operácie
Rozdiel

v€
4 181,00
75 817,00
-71 636,00

117 265
81 646
35 619

Obec Šarišské Sokolovce k 31.12.2011 podľa zákona 583/2004 Z.z. § 10 ods.3 písm a), b) skončila
s celkovým výsledkom hospodárenia – schodok 3149,00 €, po úprave audítorom schodok 35 619,00
Bežný rozpočet

prebytok

8908,00 €

prebytok 14 797,00

Kapitálový rozpočet

prebytok

59579,00 €

schodok -50416,00

Finančné operácie

schodok

71636,00 €

prebytok 35 619,00

PLNENIE ROZPOČTU
ROZPOČET V € NA ROK 2011:
Rozpočet 2011
Príjmy celkom

84 384,00

z toho :
Bežný rozpočet

84 384,00

Kapitálové príjmy

0,00

Finančné príjmové operácie

0,00

Výdavky celkom

84 384,00

z toho :
Bežné výdavky

74 384,00

Kapitálové výdavky

5 000,00

Finančné výdavkové operácie

5 000,00

Rozpočet obce za rok 2011

84 384,00

Príjmy obce boli v roku 2011 dosiahnuté v celkovej výške 283 163,00 €, z čoho :
bežné príjmy:
kapitálové príjmy :
finančné operácie

211 442,00

211 442

67 540,00

67 540

4 181,00

117 265

Bežné príjmy v objeme 211442,00 € z toho 92 700,00 € tvorili dotáciu z ÚV na povodne

BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2011 V €
Bilancia aktív a pasív je prehľadným tabuľkovým spôsobom zdokumentovaná v záverečnom účte.

AKTÍVA obce Šarišské Sokolovce k 31.12.2011 /v €/
Názov

Skutočnosť
KZ k 31.12.2011

Neobežný majetok spolu
z toho : stavby

1 057 273,00
567 596

Pozemky

61 050

Stroje a autá

6 730

Nedokončené investície

322 692

Obežný majetok spolu

19 133,00

Krátkodobé pohľadávky

12 982

Finančné účty

6 151

Časové rozlíšenie

0,00

SPOLU

1 076 406,00

PASÍVA obce Šarišské Sokolovce k 31.12.2011 /v €/
Názov

Skutočnosť
KZ k 31.12.2011

Vlastné imanie

674 456

Záväzky

272 483

Z toho: rezervy

105

Sociálny fond

1 289

Krátkodobé záväzky

10 602

Z toho: dodávatelia

10 391

Mzdy a odvody

0

Bankové úvery spolu*

260 471

Výnosy budúcich období

129 459

SPOLU

1 076 406,00

*Dlhodobý úver komunálny v sume 51 877,88 € a krátkodobý úver na rekonštrukciu KD a OcÚ na
prefinancovanie dotácie v sume 208593,44 €. V čase vypracovania stanoviska k záverečnému účtu obec žiadala
o prolongáciu úveru.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2011
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti za rok 2011
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu obce
Obec nepredložila podklady k plneniu programového rozpočtu.

Záver
Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona NR SR
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec vykonala zmeny rozpočtu počas rozpočtového obdobia podľa §14 zákona 583/2004 Z.z.
Obec neporušila ustanovenie § 17 ods. 6 zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy keďže v zmysle § 17 ods. 8 citovaného zákona sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky
z návratných zdrojov financovania na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ.
Riadna účtovná závierka za rok 2011 a hospodárenie obce za rok 2010 boli v súlade s § 9 ods. 4
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy overované audítorom.
Podľa ods.3 § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva pre obec zákonná povinnosť
zverejniť záverečný účet obce pred schválením, najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. V čase spracovania
tohto stanoviska je záverečný účet k nahliadnutiu obvyklým spôsobom.
Obec v roku 2011 na základe správy audítora hospodárila s vykázaným SCHODKOM vo výške
35 619,00 €.
Obecnému zastupiteľstvu v Šarišských Sokolovciach v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu
obce Šarišské Sokolovce za rok 2010 výrokom:

CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE SA SCHVAĽUJE BEZ VÝHRAD

V Šarišských Sokolovciach 2012-06-20

Bc. Galeštoková Mária

