Dôvodová

správa

ku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Richvald za rok 2013

Nadväznosti na plán práce v roku 2013 boli vykonané kontroly ta, ako sú vedené
v správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Richvald.
Kontrola pokladne:
Pokladničné doklady boli priložené ku pokladničnej knihe na osobitnom liste. Tieto
doklady boli opatrené pečiatkou o predbežnej kontrole a boli starostkou obce predbežné
kontrolované. V druhom polroku bola finančná kontrola vyznačená v účtovnom denníku, kde
sú uvedené všetky príjmové a výdavkové doklady. Všetky príjmové a výdavkové pokladničné
doklady sú pripojené na osobitom liste, sú prehľadne zoradené. Zostatok finančných
prostriedkov v pokladni nemá nepresahoval limit finančných prostriedkov určených
v zásadách o hospodárení obce. Obec si tento limit môže navýšiť schválením uznesenia OZ.
Aj naďalej je potrebné vykonávať inventúru pokladničnej hotovosti aspoň raz za štvrťrok,
ako to ukladá zák. 431/2002 § 29 o účtovníctve.
Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce Richvald.
Obec počas roka 2013 hospodárila so zverenými finančnými prostriedkami dobré. Na
bežnom účte obce koncom roku 2013 bola suma 115 650,87 €. Na účte rezervného fondu bol
zostatok k 31.12.2013 - 10 625,67 €. Obec Richvald spláca úver použitý na kapitálové
výdavky. Zostatok úveru je 98 344,58 €.
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ s MŠ v Richvalde.
Základná škola s materskou školou hospodárila s finančný prostriedkami, t.j.
normatívnymi prostriedkami, ktoré zabezpečovali chod základnej školy a s finančnými
prostriedkami na originálne kompetencie, pre činnosť materskej školy, školského klubu deti
a školskej jedálne. Škola hospodárila so zverenými prostriedkami dobre.
Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Majetok obce nadobudnutý v roku 2013 je riadne zaevidovaný v účtovníctve obce.
Taktiež sú prevádzané aj odpisy majetku. Účtovné zohľadnenie majetku a záväzkov bolo
urobené koncoročnou uzávierkou a toto bude premietnuté v záverečnom účte obce za rok
2013.
Kontrola čerpania dotácii z vlastných príjmov poskytnutých obcou v roku 2013.

Obec v roku 2013 speváckej skupine a požiarnikom. Dotácia z obecného rozpočtu
musí byť ku koncu kalendárneho roka zúčtovaná, to znamená, že prijímateľ dotácie doloží
doklady na aký účel dotáciu vyčerpal.
Kontrola plnenia vlastných príjmov na úseku dani a poplatkov.
Hlavným príjmom obce je výnos dani poukázaný územnej samospráve. Ďalším
dôležitým príjmom sú miestne dane a poplatky. Obec musí tieto dane a poplatky vyberať
včas tak, ako jej to ukladá zákon o daniach a poplatkoch. Znamená to, že po doručení
platobného výmeru do 15 dní od jeho doručenia by sa mali poplatky zaplatiť. Najneskoršie
však do 31.5. kalendárneho roka.
Obec Richvald zinkasovala dane pozemkov a stavieb, z bytov, za psa bolo
zinkasovaných viac finančných prostriedkov ako bol predpis a na základe toho bol upravený
aj rozpočet príjmov. Za vývoz a uloženie TKO bolo vybraných tiež viac finančných
prostriedkov ako to bolo schválené a predpísané v rozpočte obce na rok 2013.
Mimoriadne kontroly sa v roku 2013 nekonali vzhľadom k tomu, že neboli zistené
žiadne vážne nedostatky v hospodárení obce.
Uznesenia prijaté OZ boli plnené k stanoveným termínom, dlhodobé sa plnili
priebežné počas roka.

