Stanovisko hlavného kontrolóra obce Šarišská Poruba
k záverečnému účtu obce za rok 2018
Záverečným účtom obce sa

rozumie súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich

rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia
určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s §18 f zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018.
Stanovisko vychádza z podkladov predložených k hodnoteniu:
-

návrh záverečného účtu obce za rok 2018

-

prehľad o plnení rozpočtu za rok 2018

-

súvaha k 31.12.2018, výkaz ziskov a strát k 31.12.2018

V stanovisku sa hodnotia:
-

náležitosti návrhu záverečného účtu obce

-

údaje o plnení rozpočtu

-

aktíva a pasíva

-

stav a vývoj dlhu

-

poskytnuté dotácie a finančné výpomoci

Návrh záverečného účtu za rok 2018 bol vypracovaný v súlade s metodikou MF SR a dáva
prehľad o celkovom stave v čerpaní rozpočtu, finančných a majetkových pomeroch obce.
Údaje o plnení rozpočtu
Pre rok 2018 bol definitívne upravený rozpočet rozpočtovým opatrením v príjmovej časti
bežný príjem na výšku 321 128 € a kapitálový príjem na 0 € . Spolu mali príjmy dosiahnuť
výšku 338 344€ (vrátane finančných operácií v sume 17 216 €).
Vo výdajovej časti bolo na bežne použitie plánovaných 317 484 €, na kapitálové výdaje 10
000 € a finančné výdavky v sume 10860 €. Spolu mali byť použité zdroje vo výške 338 344 €.
Rozpočet tak bol zostavený ako vyrovnaný.

Vývoj príjmov
Skutočnosť 2017

Skutočnosť 2018

rozdiel

Podielové dane

159854,3

184638,4

24784,11

Daň z pozemkov

3637,38

3773,15

135,77

Daň zo stavieb

1035

1051,12

16,12

Daň za psa

252

264

12

0

0

0

Popl. za KO

2185,13

2423,68

238,55

Vlastné dane

7145,51

7511,68

366,17

Dane spolu

166999,81

191169,22

24169,41

Ostatné príjmy

159463,4

175015,3

15552,03

Bežné príjmy spolu

326463,27

366184,52

39721,25

Kapitálové príjmy

0

0

0

Finančné operácie

2002,01

17739,4

15737,39

Príjmy spolu

328465,2

383923,9

55458,7

Daň za automaty

V skutočnosti dosiahli bežné príjmy výšku 383923,92 € , čo je v súlade so zámerom.

Vývoj výdavkov:

Skutočnosť 2017

Skutočnosť 2018

rozdiel

Bežné výdavky

263964,94

304503,66

40538,72

Kapitálové výdavky

20546,49

6096,6

-14449,89

10860

10860

0

295371,43

321460,26

26088,83

Finančné operácie
Spolu výdavky

Bežné výdavky dosiahli v skutočnosti výšku 321460,26 €, čo predstavuje zvýšenie celkových
výdavkov o 26088,83 €, a to najmä bežných výdavkov obce.
Celkové hodnotenie rozpočtu

Bežný rozpočet

skutočnosť 2017

skutočnosť 2018

rozdiel

Bežné príjmy

326463,27

366184,52

39721,25

Bežné výdaje

263964,94

304503,66

40538,72

62498,33

61680,86

-817,73

Kapitálový príjem

0

0

0

Kapitálový výdaj

20546,49

6096,6

-14449,89

-20546,49

-6096,6

-14449,89

Celkové príjmy

326463,27

366184,52

57460,65

Celkové výdaje

284511,43

310600,26

36948,83

41951,84

55584,26

20691,82

Výsledok bežného
rozpočtu
Kapitálový rozpočet

Výsledok kapitálového
rozpočtu
Celkový rozpočet

Výsledok

celkové

rozpočtu

Bežný rozpočet skončil prebytkom vo výške 61680,86 €
Rozpočtové hospodárenie obce zistené podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b), zákona č. 583/2004
Z. z skončilo prebytkom vo výške 55584,26 €.
Obec eviduje príjmové finančné operácie v sume 17739,40 € a výdavkové finančné operácie
v sume 10860 €. Rozdiel finančných operácií je v sume 6879,40 €. Z prebytku bola vylúčená
suma 11921,53 € a výdavkové finančné operácie v sume 10860 € a príjmové operácie v sume
17739,40 €. Upravené hospodárenie po vylúčení z prebytku je 50542,13 €.
Obec eviduje bankové výpomoci vo výške 52128 €.
Finančné operácie

v súlade s § 10, odst. 6), zákona č. 583/2004 Z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce , nie sú však súčasťou príjmov
a výdajov obce a preto nie sú zahrňované do rozpočtového výsledku obce

Hodnotenie aktív a pasív
stav k 31.12.2018

stav k 31.12.2017

rozdiel

Pohľadávky

16731,12

14824,61

1906,51

Záväzky

101433,08

106716,00

-5282,92

V aktívach eviduje obec pohľadávky vo výške 16 731,12 €, sú to najviac pohľadávky voči
daňovým dlžníkom. V porovnaní s rokom 2017 sú tieto pohľadávky vyššie o 1906,51 €.
V pasívach obec eviduje krátkodobé záväzky vo výške 35719,21 €. Sú to hlavne záväzky voči
zamestnancom a poisťovniam vyplývajúce z výplaty za mesiac december . Záväzky voči
dodávateľom predstavujú sumu 10057,13 €.
Na účtoch vo finančných účtoch obec eviduje finančné prostriedky vo výške 45467,59 €.
Tento zostatok súhlasí s počiatočným stavom k 1.1.2018 a výsledkom rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2018.
Hodnotenie stavu a vývoja dlhu
Bankové úvery k hodnotenému obdobiu obec eviduje úvery v výške 52128 €. Úverové
zaťaženie predstavuje podiel 25,75 % z bežných príjmov obce.
Ťarchy alebo záruky na majetku obec neeviduje.
Usporiadanie dotácií a finančných výpomoci
Finančné výpomoci, neboli v priebehu roka 2018 poskytnuté .
Záverečné zhrnutie
Záverečný účet obsahuje predpísané náležitosti t.j. :
-

údaje o plnení rozpočtu

-

bilanciu aktív a pasív

-

údaje o nákladoch a výnosoch

Záverečný účet bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom.
Na základe zistených skutočnosti z podkladov k ročnej uzávierke ako aj vlastných poznatkov
z kontrolnej činnosti záverom ako hlavný kontrolór obce odporúčam OcZ prerokovanie
záverečného účtu obce za rok 2018 uzavrieť s výrokom súhlas s celoročným hospodárením
obce Šarišská Poruba bez výhrad

Ing. Jana Mariňaková
hl. kontrolór

Obecné zastupiteľstvo v Šarišskej Porube uzn. č. 61/2019
-

zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
za rok 2018

-

súhlasí s celoročným hospodárením obce Šarišská Poruba za rok 2018
„ bez výhrad“

