Stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu obce Dubodiel za rok 2018
V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám obecnému
zastupiteľstvu odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce Dubodiel za rok 2018.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2018
boli:
- rozpočet Obce Dubodiel na rok 2018 vrátane úprav
- súvaha k 31.12.2018
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2018
- poznámky k účtovnej závierke obce Dubodiel k 31.12.2018

I. Východiská spracovania stanoviska k návrhu
Záverečného účtu obce Dubodiel za rok 2018
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Návrh Záverečného účtu Obce Dubodiel za rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Dubodiel.
Návrh Záverečného účtu Obce Dubodiel za rok 2018 bol verejne sprístupnený na
úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 07. mája 2019, t.j. v zákonom
stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce Dubodiel.
Obec si splnila v roku 2018 povinnosť v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a dala overiť účtovnú závierku a rozpočtové
hospodárenie podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Audit vykonala Ing. Katarína
Šašková, pričom v správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
k 31.12.2018 vyslovila názor na finančnú situáciu a výsledky hospodárenia obce
Dubodiel za rok 2018.

II. Spracovanie záverečného účtu
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnné
spracovala do záverečného účtu obce.
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

-

Rozpočet na rok 2018.
Rozbor plnenia príjmov za rok 2018.
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018.
Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018.
Tvorba a použitie prostriedkov fondov.
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018.
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným právnickým osobám, štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí, rozpočtom VÚC.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Uznesenie - návrh.

III. Údaje o plnení rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Dubodiel bol rozpočet obce na
rok 2018. Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet bol vypracovaný vo finančnej
štruktúre v mene EUR.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol
schválený Obecným zastupiteľstvom v Dubodiele dňa 12.12.2017 uznesením č. 64/2017.
Celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 411 549,00 EUR a celkové výdavky vo výške
411 438,00 EUR. Rozpočet bol upravovaný sedemnásťkrát. Po poslednej zmene bol rozpočet
nasledovný :
Rozpočet obce k 31. 12. 2018 v €
Rozpočet
k 1.1.2018
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO – ZŠ s MŠ
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO ZŠ s MŠ
Rozpočet obce – prebytok

411 549,00

Rozpočet
po zmenách
k 31.12.2018
602 081,54

405 899,00
0,00
0,00
5 650,00
411 438,00

485 182,38
3 800,00
87 415,95
25 683,21
538 136,06

196 757,00
53 500,00
28 260,00
132 921,00
+ 111,00

238 807,22
99 194,45
28 172,87
171 961,52
63 945,48

Hospodárenie obce za rok 2018 skončilo s prebytkom vo výške 63 945,48 EUR.
Výsledok hospodárenia obce bol upravený o vylúčenie z prebytku (nevyčerpané prostriedky
z roku 2018) vo výške 23 592,21 EUR. Upravený prebytok rozpočtu obce vo výške 40 353,27
EUR je zdrojom Rezervného fondu.

IV. Rezervný fond, Sociálny fond, zadĺženosť obce.
Stav rezervného fondu k 31.12.2018
Stav sociálneho fondu obce k 31.12.2018
Krátkodobé záväzky obce k 31.12.2018
Dlhodobé záväzky obce k 31.12.2018
Stav bankových úverov k 31.12.2018

14 171,09 EUR
357,01 EUR
47 026,75 EUR
261 928,91 EUR
51 737,97EUR

V. Záver
Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade
s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav
majetku a záväzkov obce Dubodiel. Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2018
prebytkové, možno konštatovať, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne
a hospodárne.
Na základe uvedených skutočností predložený návrh Záverečného účtu obce Dubodiel za
rok 2018 odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách s výrokom bez výhrad.

V Dubodiele, 13, mája 2019

Ing. Lenka Doktorová, v.r.
kontrolórka obce

