Hlavná kontrolórka Obce Golianovo

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Golianovo za rok 2018.
Návrh záverečného účtu Obce Golianovo za rok 2018 bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh
záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- poskytnuté záruky podľa jednotlivých príjemcov
- náklady a výnosy
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce a so Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Golianovo.
Návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa
§ 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
platných opatrení MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracuje a predloží návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov
podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky do šiestich mesiacov po
ukončení hospodárskeho roku. Návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov
je spracovaný podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa
ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.
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Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracuje do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obce
obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Golianovo sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 94/2017 prijatého na riadnom zasadnutí OZ dňa
30.11.2017. Rozpočet bol upravovaný – prvá zmena 16.2.2018 schválená uznesením č.
13/2018, druhá zmena schválená 30.4.2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018, tretia zmena –
úprava rozpočtu schválená dňa 15.5.2018 rozpočtovým opatrením č.2/2018, štvrtá zmena –
úprava rozpočtu schválená dňa 1.6.2018 uznesením č.52/2018, piata zmena – úprava rozpočtu
schválená dňa 1.6.2018 rozpočtovým opatrením č.3/2018, šiesta zmena – úprava rozpočtu
schválená dňa 10.7.2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018, siedma zmena – úprava rozpočtu
schválená dňa 12.7.2018 uznesením č. 75/2018, ôsma zmena - úprava rozpočtu schválená dňa
8.10.2018 rozpočtovým opatrením č. 5/2018, deviata zmena – úprava rozpočtu schválená dňa
12.12.2018 uznesením č. 36/2018.

Rozpočet celkove
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet

príjmy celkove obec
príjmy ZŠ s MŠ
výdavky celkove obec
výdavky ZŠ
Hospodárenie- prebytok

1 466 773,00
46 370,00
880 861,68
639 990,00

1 684 592,01
51 482,12
1 011 248,27
686 971,09

Skutočnosť
1 684 592,01
51 447,12
1 011 670,57
687 759,51
36 609,05

Bežný rozpočet
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet

bežné príjmy obec
bežné príjmy ZŠ
bežné výdavky obec
bežné výdavky ZŠ

1 088 813,00
46 370,00
425 019,68
639 990,00

1 219 041,55
51 482,12
480 185,33
686 971,09

Skutočnosť
1 219 041,55
51 447,12
480 607,63
687 759,51

Kapitálový rozpočet:
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet

kapitálové príjmy obec
kapitálové výdavky obec
kapitálové výdavky ZŠ

377 960,00
455 842,00
0,00

465 550,46
531 062,94
0,00

Skutočnosť
465 550,46
531 062,94
0,00
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Finančné operácie:
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácie

45 400,00
16 440,00

143 025,11
56 440,00

Skutočnosť
143 025,11
56 440,00

Plnenie rozpočtu príjmov :
100 Daňové príjm y
110 Výnos dane z príjmov pouk.ÚS
120 Dane z majetku
130 Dane za tovary a služby

592 129,75
77 153,75
47 136,11

Celkové daňové nedoplatky k 31.12.2018
k 31.12.2018
Daňové nedoplatky
7 571,74€
200 Nedaňové príjm y
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
230 Kapitálové príjmy
240 Úroky z vkladov
290 Iné nedaňové príjmy

32 161,30
17 338,15
67 504,00
75,19
2 684,60

300 Grant y a transfery
310 Tuzemské bežné granty a transfery
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery
330 Zahraničné bežné granty

450 362,70
398 046,46
0,00

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové
dane. Daňové príjmy boli splnené na 115,92 %, čo predstavuje 716 419,61 €. Príjmy z
prenájmu boli dosiahnuté na 153,15 %, čo predstavuje 32 161,30 €, poplatky za služby boli
dosiahnuté na 84,36 %, čo predstavuje 17 338,15 €. Bežné granty a transfery boli oproti
schváleného rozpočtu naplnené na 105,25 %, čo predstavuje 450 362,70 €, kapitálové
transfery sme v pôvodnom rozpočte mali vo výške 364 500,00 €, skutočné príjmy boli
398 046,46 €, čo je 109,20 %.
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Plnenie rozpočtu výdavkov:
600 Bežné výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
650 Splácanie úrokov súvisiace s úverom

140 604,30
52 452,49
264 738,99
20 745,30
2 066,55

700 Kapitálové výdavky
710 Obstarávanie kapitálových aktív

531 062,94

Finančné operácie:
1.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

450 Z ostatných finančných operácií

103 025,11

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

820 Splácanie úveru

16 440,00

Vo finančných operáciách bol uskutočnený výdaj na splácanie dlhodobého úveru
v čiastke 16 440,00 €
Výsledok hospodárenia:
Zostatok na bankových účtoch k 31.12.2018 bol 135 598,18 € ( v tom je zahrnuté:
116,60 € je nevyčerpané dopravné, zostatok SF 36,22 €,zostatok v pokladni bol 4 979,37 €
takže prebytok hospodárenia Obce Golianovo za rok 2018 je 140 424,73 €
Vykazovaný prebytok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a § 10
ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z. n. p.
Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené
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prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie dotácií
podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR.
Týka sa nedočerpaných dotácií na :
- dopravné pre žiakov z Čechyniec 116,60 €
Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2018 v objeme 140 424,73 € je súčasťou
návrhu záverečného účtu.:

NAVRH PRE OZ :
-

návrh rozdelenia prebytku rozpočtu – použiť na tvorbu rezervného fondu

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
1. Bilancia aktív a pasív v €

Ukazovateľ
A
Aktíva obce
Pasíva obce

Účtovný stav
k 31.12.2018
Brutto
Netto
1
2
4 425 060,76

3 210 573,74
3 210 573,74

Korekcia
3
1 214 487,02

2. Vývoj pohľadávok v €:
Obec eviduje pohľadávky vo výške 11 610,47 € (nedaňové pohľadávky poplatky za odvoz
KO 4 038,73 € a daňové pohľadávky daň z nehnuteľnosti vo výške 7 571,74 € ).
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec prijala v roku 2008 úver vo výške 232 109 € so splatnosťou na 15 rokov. Zostatok
nesplateného úveru k 31.12.2018 je 69 719,09 €
IV. NÁKLADY A VÝNOSY
Výnosy
973 206,04

Náklady
881 185,79

Výsledok hospodárenia
92 020,25 €

Obec Golianovo v roku 2018 hospodárila s kladným výsledkom hospodárenia vo výške
92 020,25 €
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ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Golianovo za rok 2018 bol spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Golianovo za rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná aj konsolidovaná závierka za rok 2018 a hospodárenie obce za rok 2018
je v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy budú overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu Obce Golianovo k 31.12.2018 a výsledok hospodárenia za
uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Golianovo za rok 2018 s výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

V Golianove dňa 7.5.2019
Božena Darnadiová
hlavná kontrolórka obce
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