Príloha k materiálu č:

STANOVISKO
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Tepličky
za rok 2016
-------------------------------------------------------------------------------------

V súlade s ustanovením § 18 F ods. 1, písm. „c“ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám stanovisko k záverečnému účtu obce
Tepličky za rok 2016. Predložené stanovisko je vypracované na základe predkladaného
záverečného účtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2016 a jeho úprav.
Konštatujem, že obec Tepličky splnila zákonnú povinnosť v zmysle ustanovenia § 16
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Záverečný účet obce obsahuje všetky zákonom stanovené údaje. Zároveň je splnená aj
zákonom určená podmienka prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka podľa § 16, ods. 12 zákona o rozpočtových
pravidlách.
Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú
výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka. Záverečný účet obce bol
v súlade s § 9 odst. 2 zákona o obecnom zriadení zverejnený v stanovenej lehote
spôsobom v obci obvyklým.
Obec viedla účtovníctvo o stave a pohybe majetku, príjmoch a výdavkoch a o výsledku
hospodárenia podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov.
Príjmy obce za rok 2016 činili
Výdavky obce za rok 2016 činili
Celkové hospodárenie obce za rok 2016 činí

137.250,05 eur
129.875,90 eur
+ 7.374,15 eur

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje podľa § 16, ods. 5, písm. „a“ zákona
o rozpočtových pravidlách údaje o plnení rozpočtu podľa § 10, ods. 3 v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou. Údaje o plnení rozpočtu sú členené na :
+ bežné príjmy a bežné výdavky
+ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
+ finančné operácie,

Predložený záverečný účet obce Tepličky za rok 2016 odporúčam
schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom
bez v ý h r a d .

V Tepličkách dňa 5. júna 2017

Ing. Ján Kozák
hlavný kontrolór obce

