
Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k záverečnému účtu obce Príbelce za rok 2013, ktoré sa 

predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
  
  
  
l. Obec Príbelce si svoj rozpočet na rok 2013 schválila na zasadnutí  
   Obecného zastupiteľstva, konaného 10.12. 2012 vo vyrovnanej výške t.j.  

 180 820,36 €.  
  
2. Rozpočet obce bol upravovaný na základe rozpočtového opatrenia zo dňa  
    30.10.2013 na výšku celkového rozpočtu: 181 079,07 €  
  
3 . Na základe podrobného vypracovania záverečného účtu konštatujem, že  
  
     - peňažné fondy boli čerpané v súlade s uzneseniami OZ,  
     - záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v  
     členení podľa rozpočtovej a ekonomickej klasifikácie, tvorbu a použitie  
     finančných prostriedkov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave dlhu.  
  
      Plnenie príjmovej časti k 31. 12. 2013 dosiahlo čiastku: 184 571,24 €  
      a výdavková časť čiastku: 179 488,19 €. Výsledok ako rozdiel medzi  
      rozpočtovanými príjmami a výdavkami je v záverečnom účte vyčíslený vo  
      výške + 5 083,05 € ako prebytkový.  
     Výdavková časť rozpočtu je vyčíslená i podľa jednotlivých programov.  
  
4. Bol dodržaný zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a to v čiasti účtovania  
    dlhodobého hmotného majetku, kde boli v roku 2013 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 2013 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 vlastnými zdrojmi ako i bankovými úvermi.  
  
8. Záverečný účet obce bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci.   
 
 
 



9. Z výsledku je potrebné tvoriť zákonný rezervný fond a to v minimálnej výške  
   10 % respektívne celá výška z prebytku hospodárenia, ktorý odporúčam po  
   vyčíslení OZ schváliť.  
  

Záver: Hlavná kontrolórka obce Príbelce odporúča obecnému zastupiteľstvu 
záverečný účet obce Príbelce za rok 2013 schváliť 

“s výhradami”. 
  
  
  
  
V Príbelciach, dňa 15.5.2014  
  
  
  
  
  
        Ing. Čerpáková Slávka  
            kontrolórka obce  
 


