Stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu obce Dolná Strehová za rok 2019
V zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, podľa § 18f odst.1 písmena c) hlavný
kontrolór obce vypracúva a následne predkladá obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k
návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením.

1. Obec Dolná Strehová si svoj rozpočet na rok 2019 schválila na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.12. 2018 vo výške príjmov
1,020.370,- € a vo výške výdavkov 1,017.820,- €. Rozpočet bol schválený ako
prebytkový. Súčasťou je i rozpočet rozpočtovej organizácie s právnou
subjektivitou a to ZŠsMŠ Dolná Strehová.
2. Rozpočet obce bol upravený 5 – krát a to rozpočtovými opatreniami na
konečnú výšku príjmov 1,538.662,25 € a výdavkov 1,529.815,15 €.
3. Na základe predloženého návrhu záverečného účtu konštatujem, že
záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, ktoré
boli čerpané v súlade s uzneseniami OZ, tvorbu a použitie prostriedkov
peňažných fondov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave dlhu, hospodárenie
príspevkovej organizácie, prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu obce ako
i finančné usporiadanie finančných vzťahov voči zriadeným právnickým
osobám, ŠR a rozpočtu iných obcí.
Plnenie v príjmovej časti k 31. 12. 2019 dosiahlo čiastku:
- bežný rozpočet obce vo výške:
1,154.825,06 € ,
- bežný rozpočet ZŠsMŠ vo výške:
57.593,16 €,
- kapitálový rozpočet vo výške:
283.822,18 €,
- finančné operácie vo výške:
18.560,68 €,
- finančné operácie vo výške:
5.500,10 €
a vo výdavkovej časti čiastku:
- bežný rozpočet obec vo výške:
- bežný rozpočet ZŠsMŠ vo výške:
- kapitálový rozpočet vo výške:
- finančné operácie vo výške:

408.210,85 €,
658.625,66 €,
329.834,47 €
67.839,08 €.

Príjmy tvorili položky: podielové dane, dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za
užívanie verejného priestranstva, daň z ubytovania, poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad, prenájom pozemkov, budov, priestorov

a objektov, správne poplatky, príjmy za stočné, služby občanom, príjmy
z dobropisov a z vratiek, prijaté bežné a kapitálové transfery so stanoveným
účelom použitia, príjem z predaja pozemku na TK a príjmové finančné operácie,
ktoré predstavovali prostriedky z predchádzajúceho roka a finančné zábezpeky.
Výdavky tvorili položky: mzdy, poistné, spotreba energií, materiálu, PHM,
údržba budov a zariadení, poštovné a telekomunikačné služby, programy,
všeobecné služby, kultúrne podujatia, poskytnuté dotácie právnickým osobám
v zmysle VZN o dotáciách, splácanie úverov a úrokov, kapitálové výdavky
súvisiace s rekonštrukciou MŠ interiérového a exteriérového vybavenia, s
rekonštrukciou a modernizáciou budovy kultútneho domu ako i jej zateplenia, s
urnovým hájom, s nákupom osobného automobilu HYUNDAI a novou časťou
VO Dolný Bukovec.
Výsledok ako rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami 1,520.301,18 €
a výdavkami 1,464.510,06 € je v záverečnom účte vyčíslený vo výške 55.791,12
€ ako prebytkový. Finančné prostriedky boli čerpané v zmysle schváleného
rozpočtu obce.
4. V obci bol dodržaný zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a to v časti
účtovania dlhodobého hmotného majetku, kde boli počas roka 2019
účtované odpisy.
5. Účtovná závierka nebola ku dňu prerokovania záverečného účtu
hospodárenia obce za rok 2019 preverená audítorom. Táto povinnosť je do
konca roka po roku, za ktorý sa účtovná závierka uskutočňuje. Preto
nepreverenie záverečného účtu audítorom nepovažujem za moju výhradu voči
záverečnému účtu.
6. Stav majetku je krytý najmä vlastnými zdrojmi, finančnými prostriedkami
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a univerzálnym úverom.
7. Záverečný účet obce bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci.
8. Z výsledku hospodárenia je potrebné tvoriť zákonný rezervný fond a to
v minimálnej výške 10 %. Po úprave výsledku rozpočtovaného hospodárenia
predstavuje základ pre výšku tvorby prídelu do rezervného fondu 12.726,27 €.
Túto celú čiastku odporúčam OZ schváliť ako prídel do rezervného fondu.
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Záver:
Hlavná kontrolórka obce Dolná Strehová odporúča obecnému zastupiteľstvu
záverečný účet obce Dolná Strehová a celoročné hospodárenie za rok 2019
schváliť bez výhrad.

V Dolnej Strehovej, dňa: 26.2.2020

Ing. Čerpáková Slávka
hlavná kontrolórka obce
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