Obec Spišská Teplica
Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica
tel. 052/7738400 e-mail:obec@obecspisskateplica.sk

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva: 28. júna 2017
Názov materiálu:

Návrh uznesenia

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
obce Spišská Teplica k návrhu záverečného berie na vedomie stanovisko hlavného
účtu obce za rok 2016
kontrolóra
obce
Spišská
Teplica
k záverečnému účtu za rok 2016.
Predkladá:
Ing. Radoslav Šeliga
Spracoval:
Bc. Martin Hoffman
Úsek:
Hlavný kontrolór obce
Stanovisko:

Podpisy:

Dôvodová správa

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2016.

V zmysle § 18 písm. f) ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. zákona o obecnom zriadení podávam odborné
stanovisko k záverečnému účtu obce Spišská Teplica za rok 2016. Odborné stanovisko som vypracoval na
základe, predloženého návrhu záverečného účtu obce Spišská Teplica za rok 2016 a na základe finančných a
účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2016.
Obec Spišská Teplica hospodárila v roku 2016 podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2016. Schválený
rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a vyjadruje jej samostatnosť v
hospodárení. Obec pri zostavení rozpočtu postupovala v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Do rozpočtu obce boli premietnuté potreby obce, ktoré vyplývajú z finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, k
právnickým a fyzickým osobám na území obce, k obyvateľom obce, k uzavretým zmluvám, k platným zákonom
ako i iným všeobecne záväzným právnym predpisom a všeobecne záväzným nariadeniam obce.
Pred schválením rozpočtu v obecnom zastupiteľstve, bol rozpočet obce zverejnený 15 dní spôsobom obvyklým v
obci, na informačnej tabuli a internetovej stránke obce v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 zákona o
obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, informácia bola podaná
zrozumiteľným spôsobom. Podobne aj záverečný účet obce za rok 2016 bol zverejnený 15 dní pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve na informačnej tabuli a na internetovej stránke obce v súlade so zákonom
o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z., čím si obec splnila zákonnú povinnosť. Podkladom na vypracovanie
záverečného účtu bola účtovná závierka obce Spišská Teplica. Základné obsahové náležitosti záverečného účtu
stanovuje § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet obce Spišská Teplica na rok 2016 schválený na 13. zasadnutí OZ uznesením č. 72/2015 zo dňa
16.12.2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy ako vyrovnaný v celkovej výške 1 110 602,00- Eur. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Bola použitá príjmová finančná operácia vo
výške 19 165,00- Eur.

Rozpočet bol zmenený :












1/2016 schválená uznesením č. 28/2016 na zasadnutí OZ z 17.02.2016
2/2016 schválená uznesením č. 41/2016 na zasadnutí OZ z 16.03.2016
3/2016 schválená uznesením č. 44/2016 na zasadnutí OZ z 16.03.2016
4/2016 schválená uznesením č. 63/2016 na zasadnutí OZ z 20.04.2016
5/2016 schválená uznesením č. 82/2016 na zasadnutí OZ z 25.05.2016
6/2016 schválená uznesením č. 121/2016 na zasadnutí OZ z 15.06.2016
7/2016 schválená uznesením č. 122/2016 na zasadnutí OZ z 15.06.2016
8/2016 schválená uznesením č. 138/2016 na zasadnutí OZ z 17.08.2016 (zrušené)
8/2016 schválená uznesením č. 167/2016 na zasadnutí OZ z 21.09.2016
9/2016 schválená uznesením č. 200/2016 na zasadnutí OZ z 19.10.2016
10/2016 schválená uznesením č. 217/2016 na zasadnutí OZ z 16.11.2016



11/2016 schválená uznesením č. 228/2016 na zasadnutí OZ z 14.12.2016

Záver:

Záverečný účet poskytuje ucelený podrobný prehľad o hospodárení obce Spišská Teplica za rok 2016.
Záverečný účet obce Spišská Teplica za rok 2016 bol vypracovaný k 12.06.2017 a zverejnený k 13.06.2017 na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce, splnil týmto zákonnú povinnosť v zmysle § 9 ods. 2 zákona o
obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z., t.j. o zverejnení 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Ročná účtovná závierka obce Spišská Teplica za rok 2016 bola overovaná audítorom, v súlade so zákonnou
povinnosťou § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. Účtovná závierka bola vykonaná v súlade
so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Na základe vlastného zhodnotenia môžem konštatovať, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými
právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce
Spišská Teplica a preto odporúčam návrh záverečného účtu schváliť ako je predložený v zmysle § 16 ods. 10)
písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s výrokom:

„Schvaľuje celoročné hospodárenie obce Spišská Teplica za rok 2016 bez výhrad“

Bc. Martin Hoffman
hlavný kontrolór obce Spišská Teplica

