
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

Obce Orávka  za rok 2014 

 

 Záverečný účet bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov,  zákona č. 583/2004 Zúz. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a ostatných súvisiacich  právnych noriem. Predložený záverečný 

účet obce obsahuje povinné náležitosti ustanovené § 16 ods.5 zákona 

o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy. 

 

 Údaje o plnení rozpočtu boli  vypracované podľa rozpočtovej klasifikácie 

v zmysle opatrenia MF SR č. MF/01075/2004-42 v znení neskorších opatrení, 

ktorým sa ustanovuje druhotná, organizačná a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej  klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavení, sledovaní 

a vyhodnocovaní  rozpočtov územnej samosprávy. 

 

Rozpočet obce na rok 2014 : 

 Predložené údaje o plnení rozpočtu Obce Orávka, ktoré sú súčasťou 

závierky, objektívne vyjadrujú skutočné čerpanie rozpočtu , pričom boli 

dodržané zákonom  stanovené  podmienky o rozpočtových pravidlách . 

Rozpočet  na rok 2014 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva  číslo 

4/2013 zo dňa 16.12.2013  , v priebehu rozpočtového roka 2014 upravený jeden 

krát 

 Vyčíslenie skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov za rok 2014 je 

v EUR v nasledovnej tabuľke:  v EUR 

 

Položka – druh                                    

.             

Príjmy                     

. 

Výdavky             

. 

Rozdiel  

Bežný rozpočet 47.427,52 42.304,93 5.122,59 

Kapitálový rozpočet         0       0    0 

Záväzky k 31.12.2014 - spolu          -   –-  

 

 

2.897,26 

                  -      -  

Prebytok po vylúčení účelových 

prostriedkov 

         –  ––   

2.225,33  

 

 Prebytok rozpočtového hospodárenia je  2.225,33 EUR, preto   je 

možnosť tvoriť  rezervný  fond vo výške 5%  z prebytku rozpočtu obce : v sume 

111,27 EUR. 

 

 

 

 



Bilancia aktív a pasív  

Celkový majetok evidovaný v účtovníctve Obce Orávka je k dátumu 31.12.2014 

nasledovný: 

AKTÍVA 

Názov                                                      . Stav k 01.01.2014 Stav k 31.12.2014    . 

Majetok spolu: v tom 98.336,32 94.943,74 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 61.912,25 58.126,45 

Dlhodobí finančný majetok 28.812,32 28.812,32 

Obežný majetok 7.611,75 8.004,97 

Pohľadávky 3.467,29 2.457,67 

Finančné prostriedky 4.144,46 5.547,30 

PASÍVA 

Názov                                                      .               Stav k 01.01.2014  .  Stav k 31.12.2014      . 

Vlastné zdroje krytia : v tom  98.336,32 94.943,74 

Výsledok hospodárenia / účtovný  95.775,00 90.880,71 

Záväzky 2.561,32 4.063,03 

  Pozitívnym javom v hospodárení obce je  vyšší zostatok finančných 

prostriedkov ku koncu roku 2014,  v porovnaní  s koncom roka 2013. 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu:  

Obec Orávka nemá nesplatený úver. 

 

Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácii : 

 Obec Orávka nemá zriadenú ani príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu. 

 

Hospodársky výsledok : 

 Obec Orávka vykázala za rok 2014 hospodársky výsledok vo výške   

96.012,68   EUR v tom: 

- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia  minulých rokov : 90.880,71 EUR  

- Výsledok hospodárenia  za bežné účtovné obdobie :            4.0063,03 EUR. 

  

Obec Orávka nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 Záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami 

a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov 

Obce Orávka, preto odporúčam obecnému zastupiteľstvu : 

- schváliť „Záverečný účet obce „ a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 
V Orávke 24.06.2015 

        Prišla Asztalosová  

         hlavná kontrolórka  


