Hlavný kontrolór obce Brezovica
Osloboditeľov 346
028 01 Brezovica
Tel.: 0903757784 Fax: 043/5392027, e-mail: oubrezovica@orava.sk
Spisová značka 1S/03/2015
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.
podľa rozdeľovníka

.

.

V Brezovici dňa 23.03.2015
VEC: Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Brezovica za rok 2014
(ďalej ,,stanovisko”)

Z právomocí hlavného kontrolóra obce a v zmysle § 18 zákona č. 369/1990Zb. O
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon”)

podávam
stanovisko k Záverečnému účtu Obce Brezovica za rok 2014.
A) Po dôkladnom preštudovaní Záverečného účtu odporúčam Obecnému
zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet Obce Brezovica za rok 2014 bez výhrad.
B) Podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov odporúčam Obecnému zastupiteľstvu
schváliť vysporiadanie schodku v sume 36 796,39€
C) Podľa §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov odporúčam Obecnému zastupiteľstvu schváliť použitie zostatku
finančných operácií v sume 71 138,97€ na tvorbu rezervného fondu.
D) Odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť skutočnú tvorbu rezervného
fondu za rok 2014 vo výške 71 138,97€
Odôvodnenie: Záverečný účet Obce Brezovica za rok 2014 (ďalej v stanovisku „ZÚ“) bol
zostavený v 12. kapitolách. Vychádza z rozpočtu obce na rok 2014, ktorý bol schválený
uznesením č. 1 pod B č.12 dňa 12.12.2013 obecným zastupiteľstvom a zohľadňuje aj jeho
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následné úpravy. Celkový rozpočet bol nasledovný: Príjmy 782 817,51€ a výdavky
711 678,54€. Plnenie je na 100%. Obec Brezovica vytvorila prebytok hospodárenia za rok
2014 v celkovej výške 71 138,97€. Obec Brezovica vytvorila schodok bežného a kapitálového
rozpočtu vo výške 36 796,39€ , ktorý bol vysporiadaný z rezervného fondu.

------------------------------------Hl. kontrolór

Doručuje sa:
1. Poslancom Obecného zastupiteľstva
2. Starostovi p. Marián Ujmiak
3. Ekonómke obce p. Jana Krnáčová
4. Verejnosť
výveskou a prostredníctvom
www.brezovica.sk
5. Ku spisu
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