STANOVISKO
Hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu
Obce ÚHORNÁ za rok 2018
Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Úhorná za r. 2018 predkladá hlavná
kontrolórka obce v zmysle § 18 f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Záverečný účet obce obsahuje výsledky hospodárenia obce.
Účtovné výkazy sú spracované na schválených formulároch a obsahujú poţadované
náleţitosti a v stanovenom termíne boli predloţené daňovému úradu.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloţeného návrhu záverečného účtu
obce Úhorná za rok 2018, ktorý mi bol doručený 27.5.2019. Návrh ZÚ bol zverejnený dňa
24.5.2019 na úradnej tabuli v obci / miesto obvyklé na zverejnenie/.
Podľa ods. 2 § 9 zákona o obecnom zriadení bola splnená zákonná povinnosť obce
a to aby pred schválením záverečného účtu obce bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom
v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. Záverečný účet je
prerokovávaný v termíne najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka,
t.j. do 30.6.2019, čím bol dodržaný § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách č.
583/2004 Z.z.
Návrh záverečného účtu obce Úhorná za rok 2018 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zohľadňuje aj ustanovenia
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné
súvisiace právne normy.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si
SPLNILA povinnosť dať si overiť účtovnú závierku ako aj podľa ods. 4 § 9 zákona
o obecnom zriadení BOLA splnená zákonná povinnosť obce a to aby ročnú uzávierku overil
auditor. Na overenie účtovnej závierky auditorom poukazuje aj § 19 zákona o účtovníctve č.
431/2002 Z.z.
Predloţený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu,
bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad poskytnutých dotácií v r.2018.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR a rozpočet bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec spracovala a predloţila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov
a v oblasti plnenia výdavkov.
Obec 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 obce. V súlade s § 16 cit. Zákona finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátene finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho
rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom.
Predloţený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náleţitosti podľa § 16 ods. 5
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10
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ods. 3 cit. Zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciu, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých
zárukách podľa jednotlivých príjemcov návrh ZÚ neobsahuje, pretoţe obec nevykonáva
podnikateľskú činnosť a neposkytla ţiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.

Údaje o plnení rozpočtu.
Finančné hospodárenie obce Úhorná sa riadilo rozpočtom na príslušný rok, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2017 uznesením č. 10/2017/2.
Rozpočet obce za rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Schválený rozpočet obce
Úhorná bol v priebehu roka upravovaný 17 rozpočtovými opatreniami starostu obce a jednou
zmenou rozpočtu.
Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Rozpočet obce

40 030
40 030

40 030

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
59 099,25
51 149,25
5 000,00
2 950,00
59 099,25

40 030

51 149,25
7 950,00

0

0

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
59 099,25

Skutočnosť k 31.12.2018
58 755,67

% plnenia
99,42

Z rozpočtovaných celkových príjmov 59 099,25 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
58 755,67 €, čo predstavuje 99,42 %.
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2018
51 149,25

Skutočnosť k 31.12.2018
50 805,67

% plnenia
99,3
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a/ daňové príjmy
Rozpočet na rok 2018
41 800

Skutočnosť k 31.12.2018
41 742,78

% plnenia
99,0

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve:
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 35 810,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 35 802,06 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľnosti:
Z rozpočtovaných 3 410,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 363,13 €, čo je 98,6%
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 658,18 €, dane zo stavieb boli v sume 704,95 €.
K 31.12.2018 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti.
Daň za psa činí 80,00 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný vo výške 2 500 €.
V skutočnosti činil 2 497,59 €, čo predstavuje plnenie na 99,9%
b/ nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
1 220,00

Skutočnosť k 31.12.2018
945,45

% plnenia
77,0

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 720,.- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 659,45 €, čo je 91,6%.
Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 302,60 € a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 40,- € a príjem dividend z PSBÚ Úhorná v sume 316,85 €Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správe poplatky.
Z rozpočtovaných 200,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 193,- €, čo je plnenie na
96,5 %.
Poplatky a platby za predaj výrobkov , tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 300,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 93,- €, čo je 31.0 % plnenie.
Ide o platby za predaj kuka nádob, vyhlásenie v rozhlase a kosenie krovinorezom.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 8 129,25 EUR bol skutočný príjem vo výške
8 117,44 EUR, čo predstavuje 99,8 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR-Okresný úrad Košice

Okresný úrad Košice

Suma v EUR
526,86
47,19
18
3 947,70
3 523,30
41,39
13

Účel
Komunálne voľby
REGOB
Register adries
Rodič.príspevok a príd.na deti
Dávky v hmotnej núdzi
Starostlivosť o vojnové hroby
Starostlivosť o ţiv.protredie
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy:
Rozpopčet na rok 2018
5 000,00

Skutočnosť 31.12.2018
5 000,00

% plnenia
100,0

Z úradu vlády SR bolo obci Úhorná poskytnutých 5 000,- € na Oplotenie cintorína.
Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
2 950

Skutočnosť k 31.12.2018
2 950

% plnenia
100,00

Tieto finančné prostriedky boli prevedené z fondu rozvoja obce.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
59 099,25

Skutočnosť k 31.12.2018
47 291,20

% čerpania
80,02

Skutočnosť k 31.12.2018
44 341,20

% čerpania
86,69

Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2018
51 149,25

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do
poisťovní, tovary a služby a bežné transféry.
Kapitálové výdavky:
Schv.rozočet na r.2018 po
poslednej zmene
7 950,-

Skutočnosti k 31.12.2018
2 950,-

% plnenia
37,11

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 7 950,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
2 950,- € čo predstavuje 37,11 plnenie.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a/ Projekt na modernizáciu a prestavbu hygienických priestorov v budove Obecného úradu
v sume 2 950,- €.
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Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
50 805,67
50 805,67

beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu

44 341,20

z toho : beţné výdavky obce

44 341,20

beţné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

6 464,47
5 000
5 000

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

2 950
2 950

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

2 950
8 514,47
5 000
3 514,47
2 950

-

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

2 950
58 755,67
47 291,20
11 464,47
5 000
6 464,47

Prebytok rozpočtu je 3 514,47 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písmena a/ a b/ zákona č.
538/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme pouţiť na:
Tvorbu rezervného fondu vo výške 3 514,47 €.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.
O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
287,68

287,68

Peňažný fond
Obec vytvára peňaţný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O pouţití peňaţného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obec má vytvorený peňažný fond
na rozvoj obce.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
4 551,65

2 950

1 601,65

Sociálny fond
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 0,6 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
206,04
74,05

280,09

Fond rozvoja obce:
Obec n e v y t v á r a fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môţu pouţiť len na obnovu a rozvoj
bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce, o pouţití fondu rozvoja bývania obce
rozhoduje obecné zastupiteľstvo

6

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

39 433,74

50 027,62

Neobežný majetok spolu

32 062,92

33 673,92

Dlhodobý hmotný majetok

9 460,41

11 071,41

Dlhodobý finančný majetok

22 602,51

22 602,51

Obežný majetok spolu

7 266,79

16 181,06

Zásoby

0

336

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

81,47

6 829,79

15 696,59

437

67

104,03

172,64

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

39 433,74

50 027,62

Vlastné imanie

37 008,45

40 628,43

37 008,45

40 628,43

2425,29

9 399,19

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

400
5 000
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

206,04

280,09

2 219,25

3 719,10

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018:
Stav záväzkov k 31.12.2018:
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018

Z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom

854,29
1 571,94

-poisťovniam

990,88

-daňovému úradu

295,35

- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

6,64
3 719,105

3 719,10

Stav úverov k 31.12.2018
Obec nemá bankový úver.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z,.n.p., môţe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:
a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných beţných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b/ suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovanom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
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Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ţiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne pouţitých
finančných prostriedkov

Rozdiel

Slovenský rybársky zväz
Švedlár

50,00 €

50,00 €

0

ZO SZZP Smolník

400,00 €

400,00 €

0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o
dotáciách.

Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
zaloţeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Min.vnútra SR

Komunálne voľby 2018

526,86

526,86

0

Min.vnútra SR

REGOB

47,19

47,19

0

Min.vnútra SR

Register adries

18

18

0

MV SR-OÚ Košice

Starostlivosť o vojnové hroby

41,39

41,39

0

OÚ Košice

Starostlivosť o ţiv.prostredie

13

13

0
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Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec Úhorná neuzatvorila v roku 2018 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

Záver

Návrh záverečného účtu obce Úhorná za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami §n 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náleţitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.
Návrh záverečného účtu obce Úhorná za rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2018 a hospodárenie obce za rok 2018 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy BOLI overované auditorom. Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
Hospodárenie obce celkom za rok 2018 obec skončila prebytkom v sume 3 514,47 €,
ktorý navrhujem pouţiť na tvorbu rezervného fondu.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu na základe uvedených skutočností uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Úhorná za rok 2018 s výrokom:

Obecné zastupiteľstvo v Úhornej schvaľuje
celoročné hospodárenie Obce Úhorná za rok 2018 bez výhrad.

Úhorná, 3.6.2019
Ľudmila Moskalová
hlavná kontrolórka obce
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