Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Obce Orávka za rok 2016
Záverečný účet bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy).
Predložený záverečný účet obce obsahuje povinné náležitosti ustanovené
§ 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje
najmä
údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou , bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji
dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách a údaje o nákladoch a výnosoch.
Rozpočtové hospodárenie obce na rok 2016 :
Predložené údaje o plnení rozpočtu Obce Orávka, ktoré sú súčasťou
záverečného účtu, objektívne vyjadrujú skutočné čerpanie rozpočtu , pričom boli
dodržané zákonom stanovené podmienky o rozpočtových pravidlách .
Rozpočet na rok 2016 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva
číslo 4/2015 zo dňa 15.12.2015 , v priebehu rozpočtového roka 2016 upravený
jeden krát uznesením číslo 4/2016 zo dňa 04.10.2016.
Vyčíslenie skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov za rok 2016
je v EUR v nasledovnej tabuľke: v EUR
Výsledok rozpočtového hospodárenia
Položka
–
.
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

druh Príjmy
.
55.925,21
0,00

Finančné operácie
Prebytok
po
vylúčení
účelových prostriedkov
Záväzky k 31.12.2016
Konečný výsl.rozpočtového
hospodárenia

7.365,59
–

Výdavky
.
51.173,35

Rozdiel
RO hospodárenia
+4.751,86

10.113,42

Kapit.príjem bol vroku
2015-čerpamňni v 2016
-10.113,42

0,00

+7365,59

––
+2.004,03
-4.145,58
0.00

Prebytok rozpočtového hospodárenia je 0,00 EUR, z uvedeného dôvodu
sa netvorí rezervný fond.

Bilancia aktív a pasív
Celkový majetok evidovaný v účtovníctve Obce Orávka je k dátumu 31.12.2016
nasledovný:
AKTÍVA
Názov
. Stav k 01.01.2016 Stav k 31.12.2016
Majetok spolu: v tom
99.251,36
97.027,008
Dlhodobý nehmotný majetok
0
0
Dlhodobý hmotný majetok
55.124,65
57.514,64
Dlhodobí finančný majetok
28.812,32
29.512,00
Obežný majetok spolu :
15.314,39
10.000,44
Pohľadávky
948,80
996,41
Finančné účty
14.365,59
9.004,03
PASÍVA
Názov
. Stav k 01.01.2016 Stav kc31.12.2016
Vlastné zdroje krytia : v tom
99.251,36
97.027,08
Výsledok hospodárenia / účtovný
94.460,41
91.281.82
Záväzky
3.890,95
4.145,58
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 – účtovný :
Obec Orávka vykázala za rok 2016 hospodársky výsledok vo výške
91.281,82 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 28.02.2017
Prišla Asztalosová
hlavná kontrolórka

