Stanovisko kontrolóra
k návrhu záverečného účtu obce Hodkovce
za rok 2018
V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Hodkovce za rok 2018.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018 (ďalej len “stanovisko“) som
spracoval na základe zverejneného predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2018.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE HODKOVCE

Návrh záverečného úču obce za rok 2018 je predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva
v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka.
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce pred jeho schválením
v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a s § 16, odsek 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si ešte nedala overiť účtovnú závierku a hospodárenie obce podľa osobitného predpisu,
ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (§ 9 ods. 4).
4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu má obsahovať povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou –
v prílohe
b) bilanciu aktív a pasív
c) prehľad o stave a vývoji dlhu – obec nemá úver
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2018 – nemá
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 - neposkytla
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti - nemá

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu 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.
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1. Rozpočtové hospodárenie
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. obec má povinnost zostaviť svoj
rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. Viacročný rozpočet na roky
2018 – 2020 bol schválený 14.12.2017. Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2018 zmenený rozpočtovými opatreniami.
Hospodárenie obce v roku 2018 dokumentuje nasledovná tabuľka:
Schválený rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

102 694
102 694
0

107 085
90 830
16 255

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

0
3 000
-3 000

0
0
0

Výsledok hospodárenia

-3 000

16 255

3 000
0

0
0

Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

Z tabuľky je zrejmé, že:
a) bežné príjmy a výdavky neboli naplnené tak ako boli rozpočtované pri schvaľovaní
rozpočtu v decembri 2017. Plnenie príjmov bolo o 4 391.- € vyššie ako sa očakávalo
a bežné výdavky sa podarilo znížiť o 11 864.- €. Prebytok bežného rozpočtu tak
dosiahol výšku 16 255.- €.
b) kapitálové príjmy neboli plánované a výdavky boli rozpočtované vo výške 3 000.- €, no
neboli zrealizované
c) príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 3 000.- €, no neboli zrealizované
2. Výsledok hospodárania
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov
ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok
alebo schodok rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné
výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet).
Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.
Obec Hodkovce v roku 2018 hospodárila s prebytkom vo výške 16 255.- €.
Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu
obce sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a
realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V r. 2018 nebol vykonaný cez
finančné operácie žiadny prevod.
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Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018 na všetkých bankových účtoch a v pokladni je
vo výške 71 049,08 € z čoho 55 036.- € sú prostriedky rezervného fondu.
.
Výhrady k záverečnému účtu:
-

na prvej strane záverečného účtu sú uvádzané hodnoty neobežného majetku, ktoré
nezodpovedajú hodnotám uvádzaným v súvahe

-

na strane 3 je tabuľka ktorá nezodpovedá rozpočtovému hospodáreniu v r. 2018 ale
roku 2017

-

na str. 4 je nesprávný údaj v druhom riadku o prebytku – namiesto 16 014,43 € má byť
16 255,- €

-

na str. 4 je nesprávný údaj o tvorbe rezervného fondu v r. 2018 – tvorba 15 383,79 € a
zostatok 54 918,79 €. Má byť tvorba 15 500,71 (viď zápisnica z 29.6.2018) a zostatok
55 035,71 €

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Hodkovce za rok 2018 je spracovaný v súlade s prislušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Chybné údaje (uvedené vo výhradach k záverečnému účtu) je potrebné opraviť.

V Hodkovciach, 12.6.2019

Ing. Juraj Mosej
kontrolór obce Hodkovce
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