Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ďurkov
k záverečnému účtu obce za rok 2018
Záverečným účtom obce sa rozumie súhrne spracovanie údajov charakterizujúcich
rozpočtové hospodárenie obce za príslušný 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 právnych predpisov.
V súlade s § 18 f zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ďurkov za brok
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

V stanovisku sa hodnotia:
- náležitosti návrhu záverečného účtu
- 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 1 247 998 €, kapitálový príjem na
1 060 555 a príjmové finančné operácie 272 000 €.
Celkový príjem mal predstavovať 2 580 553 €.
V skutočnosti dosiahli bežné príjmy 1 207 586 €, kapitálové príjmy
178 707 €, finančné príjmy 420 662 €.
Celkový príjem predstavoval 1 806 965 €
Vo výdavkovej časti bolo na bežné použitie naplánovaných 1 092 976 €,
výdajové finančné operácie 27 778 € a kapitálové výdavky 1 459 799 €.
Celkový výdaj mal predstavovať 2 580 553 €.
V skutočnosti dosiahli bežné výdavky 1 036 907 €, kapitálové príjmy 580
968 €, finančné príjmy 33 845 €.
Celkový príjem predstavoval 1 651720 €

Hodnotenie aktív a pasív
Obec eviduje krátkodobé pohľadávky vo výške 87 901,14 € z toho
nedaňové vo výške 70 289,55 € a daňové príjmy vo výške 17 611,59
€.Najvyššie nedaňové pohľadávky tvoria pohľadávky za vodu, kanalizačné
prípojky a nájomné za byty. Najvyššie daňové pohľadávky tvoria dane za
pozemky, komunálny odpad.
Obec eviduje krátkodobé záväzky vo výške 84 401,27 €. Záväzky voči
zamestnancom a poisťovniam vyplývajúce z výplaty za mesiac december
a záväzky voči dodávateľom.
Stav účtov obce
Na účtoch vo finančných účtoch obec eviduje prostriedky vo výške
241 642,20 €, ktoré sa upravia o nevyčerpané dotácie vo výške 99 586,37
€(dotácia ZŠ, záloha na byty, zostatok na účte SF a ŠJ, zábezpeky, RF
a fond opráv)
Prebytok hospodárenia vo výške 142 059,43 € doporučujem previesť do
rezervného fondu obce.
Hodnotenie stavu a vývoja dlhu
K 31.12.2018 obec eviduje úver z ŠFRB vo výške 438 793,25 € a
dlhodobý bankový úver vo výške 68 388,41 €.
Usporiadanie dotácií a finančných výpomoci
Finančné výpomoci, ktoré boli v priebehu roka 2018 poskytnuté vo výške
500 €.
Záverečné zhrnutie
Záverečný účet obsahuje predpísané náležitosti t.j.
- údaje o plnení rozpočtu
- bilanciu aktív a pasív
Na základe zistených skutočnosti z podkladov k ročnej závierke 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 celoročným hospodárením obce Ďurkov bez
výhrad.
V Ďurkove 24.06.2019
Ján Gamrát

hlavný kontrolór

