Stanovisko k záverečnému účtu
Obce Ňárad za rok 2016
V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko
k záverečnému účtu obce Ňárad za rok 2016.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2016 boli:
- rozpočet obce Ňárad na rok 2016 a jeho úprava,
- súvaha k 31.12.2016,
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2016,
- návrh záverečného účtu za rok 2016,
- poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016,
I. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Ňárad za rok 2016 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Ňárad
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce dňa 27.2.2017, t.j. v zákonom
stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si splní v roku 2016 povinnosť v zmysle §16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy dať overiť účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom
zriadení. Audit vykoná Ing. Jozef Szekeres, pričom v správe nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky k 31.12.2016 vysloví názor na finančnú situáciu a výsledky hospodárenia obce Ňárad za rok 2016.
II. Spracovanie záverečného účtu
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení
rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
- Rozpočet na rok 2016
- Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2016
- Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
- Prehľad o stave a vývoji dlhu
- Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
- Prehľad o nákladoch a výnosoch obce Ňárad k 31.12.2016
- Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
III. Údaje
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016, ktorý bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2015 uznesením č. 129/14OZ/2015. Upravený bol dňa 24.8.2016
uznesením č. 173/18OZ/2016.

Rozpočet po zmenách

Príjmy celkom
Z toho:
Bežné príjmy

302 194

Kapitálové príjmy

146 330

705 424

Skutočnosť
k 31.12.2016

361 696,72
356 597,48

5 036
256 900
Príjmové finančné operácie
Výdavky celkom
Z toho:
Bežné výdavky

301 684

326 715,27

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

399 438
2 700

3 300
0

703 822

63,24
330 015,27

Hospodárenie obce za rok 2016 skončilo prebytkom vo výške 30 924,01 €.

Pri vyhodnotení čerpania výdavkov možno konštatovať, že u niektorých položiek došlo k prekročeniu
upraveného rozpočtu, ako aj k prekročeniu celkového rozpočtu obce za rok 2016. K prekročeniu
celkového rozpočtu došlo z dôvodu prijatia dotácie z Environmentálneho fondu a sanáciu nelegálnych
skládok vo výške 40.000 Eur. Táto položka nebola rozpočtovaná ani a strane príjmov ani na strane
výdavkov.
Obec zostavilo za rok 2016 riadnu účtovnú závierku k 31.12.2016, ktorú tvorili zákonom určené
súčasti - súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady mesto
aplikovalo konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Konečné zostatky všetkých účtov
vykázaných v súvahe k poslednému dňu účtovného obdobia boli zhodné so začiatočnými stavmi
všetkých účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia, čím bola dodržaná
zásada bilančnej kontinuity. Obsahové vymedzenie položiek účtovných výkazov nadväzovalo na
príslušné syntetické účty rámcovej účtovnej osnovy a analytické účty uvedené v účtovnom rozvrhu.
Účtovné výkazy boli v súlade s hlavnou knihou a obsahovali všetky všeobecné náležitosti účtovnej
závierky stanovené zákonom o účtovníctve.
IV. Zadlženosť obce

Obec nemá prijatý úver a nemá žiaden dlh
V. Záver
Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými
právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, dodržali sa všetky ustanovenia zákona
o rozpočtových pravidlách. Vzhľadom na to, že celkové hospodárenie obce bolo v roku 2016 prebytkové,
možno konštatovať, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne.
Keďže do doby spracovania tohto stanoviska nebola ročná účtovná závierka k 31.12.2016 overená
audítorom, pričom ale obec Ňárad má uzavretú zmluvu s Ing. Jozef Szekeres – nezávislý audítor, bude
následná správa auditu predložená a prerokovaná na zasadnutí OZ v stanovenej lehote, t.j. do 31.12.2017.

Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Ňárad za rok 2016 odporúčam
schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom bez výhrad.
Ňárad, dňa 2.3.2017
Ing. Judita Janyová

