STANOVISKO
hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Dolná Streda
za rok 2018
V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Dolná Streda za rok 2018.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Dolná Streda za rok 2018 ( ďalej len „stanovisko“)
som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Dolná Streda za rok 2018 a na
základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2018
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného
účtu obce Dolná Streda za rok 2018 ( ďalej len „návrh záverečného účtu“) z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), ako aj so „Zásadami
rozpočtového hospodárenia obce Dolná Streda“.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnení na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej
lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a dala si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( § 9 ods. 4 ).
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy : údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.
3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu. Údaje
o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti neobsahuje, pretože podľa vyjadrenia spracovateľa
návrhu záverečného účtu obec v roku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť..
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B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods.1 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a po skončení roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala
do záverečného účtu . V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
finančne usporiadala a svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších
územných celkov.

1. Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom
(OZ) dňa 13.12.2017 uznesením OZ č.326/2017/19. Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený troma rozpočtovými opatreniami.

V eur
Bežný rozpočet:
Upravený rozpočet

Plnenie rozpočtu

Plnenie v %

Bežné príjmy

940 916

959 812

102,01 %

Bežné výdavky

869 246

836 501

96,23 %

71 670

123 311

Hospodárenie: prebytok
Kapitálový rozpočet:

Upravený rozpočet

Plnenie rozpočtu

Plnenie v %

Kapitálové príjmy

517 199

112 286

21,71

Kapitálové výdavky

649 199

202 458

31,19

Hospodárenie: schodok

132 000

90 172

Finančné operácie:
Upravený rozpočet
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie: prebytok

Plnenie rozpočtu

Plnenie v %

69 060

106 110

153,65

8 730

52 014

595,81

60 330

54 096
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ROZPOČET CELKOM:
Upravený rozpočet

Plnenie rozpočtu

Plnenie v %

Príjmy celkom

1 527 175

1 178 208

77,15

Výdavky celkom

1 527 175

1 090 973

71,44

Hospodárenie: prebytok

0

34 288

Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu bolo vo výške 1 178 208 Eur, to je 77,15 % plnenie
predpokladaných príjmov, z toho bežné príjmy boli vo výške 959 812 Eur, kapitálové príjmy 112 287 Eur
a finančné operácie vo výške 106 110 Eur.
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu bolo vo výške 1 090 973 Eur, to je 71,44 % plnenie predpokladaných
výdavkov, z toho bežné výdavky boli vo výške 836 501 Eur, kapitálové výdavky 202 458 Eur a finančné
operácie 52 014 Eur.
Prebytok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy bol v sume 33 139,14 Eur. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými
finančnými operáciami (bez cudzích zdrojov – zábezpeky) bol 60 774,36 Eur. Hospodárenie obce je
prebytkové vo výške 93 913,50 Eur, z tohto prebytku sa vylučuje fond opráv vo výške 659,37 Eur , dotácia
na kamerový systém vo výške 5 000 Eur a zostatok účtu školskej jedálne vo výške 233,25 Eur. Zostatok
prebytku v čiastke 88 020,88 Eur navrhujem presunúť do rezervného fondu.
2. Hodnotenie plnenie rozpočtu obce
2.1. Plnenie bežných príjmov čerpania bežných výdavkov
a) v príjmovej časti rozpočtu obce bol najmä :
- vyšší príjem výnosu z príjmov zo ŠR o 17 562 Eur
- vyšší príjem z administratívnych a správnych poplatkov o 6 337 Eur
- vyšší príjem z iných nedaňových príjmov o 4 162 Eur
b) vo výdavkovej časti obce z rozpočtovaných bežných výdavkov neboli prekročené výdavky .
Úspora bola vo výške 32 745 Eur.
Bežné transfery prekročené o 8 275 Eur – transfer cirkvi na opravu obrazu v kostole sv. Jakuba ,
spoločný stavebný úrad.

2.2. Plnenie kapitálových príjmov a čerpanie kapitálových výdavkov
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 517 199 Eur bol skutočný príjem v sume 112 287 Eur, čo
predstavuje rozšírenie kamerového systému vo výške 5 000 Eur, elektrické komunálne vozidlo vo výške
44 859 Eur, zateplenie MŠ 49 594 Eur, revitalizácia zelene na cintoríne 4 865 Eur a stavebný dozor na
zbernom dvore vo výške 7 969 Eur.
Z kapitálových výdavkov bolo skutočne čerpané 202 458 Eur – zateplenie materskej školy, kúpa
elektrického komunálneho vozidla.
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2.3. Analýza príjmových a výdavkových finančných operácií
Finančné operácie boli plánované vo výške 8 730 Eur na splácanie istiny úveru zo ŠFRB bolo
skutočne čerpané 6 875 Eur. Do rozpočtovanej výšky splátky boli započítané aj úroky, ktoré sú vykázané
v bežných výdavkoch. 45 139 Eur predstavuje vrátenie zábezpeky verejného obstarávania na zberný dvor
a materskú školu.

3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Sociálny fond je tvorený zostatkom z predchádzajúceho obdobia vo výške 2 861,65 Eur
a prídelom vo výške 1% z objemu hrubých miezd za rok 2018 v sume 2 973,11 Eur. V roku 2018 boli
prostriedky čerpané na závodné stravovanie v sume 1 334,80 Eur a na regeneráciu pracovnej sily v sume
3 150 Eur, teda k 31.12.2018 je zostatok na účte sociálneho fondu 1 349,96 Eur. Obec vedie tieto
prostriedky na samostatnom bankovom účte.
4. Bilancia aktív a pasív
Aktíva a pasíva k 31.12.2018 boli vo výške 3 394 960,67 Eur. V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšili
o 548 218,61 Eur. Zmeny boli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím v obstaraní majetku 518 263,83 Eur
krátkodobých pohľadávkach 15 190,75 Eur a finančných účtoch bol nárast o sumu 13 921,59 Eur.
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu
5.1. V roku 2011 obec Dolná Streda prijala úver zo ŠFRB vo výške 226 027 Eur na výstavbu 8 b .j.
s dobou splatnosti 30 rokov. Ročná splátka istiny za rok 2018 bola vo výške 6 875,47 Eur, zostatok úveru
je vo výške 177 604,25 Eur.
5.2.Ostatné záväzky, záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, daňovému úradu, zo sociálneho
fondu vo výške 65 774,68 Eur..
Celková výška dlhu k 31.12.2018 je 65 774,68 Eur.
6. Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec Dolná Streda v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2012 o dotáciách právnickým
osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel deviatim subjektom v celkovej sume 24 200 Eur. Transfery sú
smerované do oblasti športu, turistiky, aktivít mládeže, výchovy a vzdelávania a do sociálnej oblasti.
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7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Dolná Streda v roku 2018 nevykázala žiadne náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti.
8. Finančné usporiadanie vzťahov obce k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí
a VÚC
Obec nemá zriadené ani založené právnické osoby.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu bolo poskytnutých 161 522 Eur, nevyčerpané finančné
prostriedky na účel voľby vo výške 13 Eur, obec vrátila Okresnému úradu v stanovenom termíne.
Obec nemá žiadne finančné vzťahy voči rozpočtom iných obcí.
Obec dostala v roku 2018 dotáciu od TTSK vo výške 500 Eur.
C. ZÁVER
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.
Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci
obvyklým.
Riadna účtovná uzávierka a hospodárenie obce boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16
ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom.
Účtovná uzávierka bola vykonaná podľa zákona č.431/25002 Z. z. o účtovníctve v „z. n. p.“ a vyjadruje
verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2018

V Dolnej Strede 11.06.2019

Ing. Beáta Paldanová
Hlavná kontrolórka obce
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