Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce Podbiel za rok 2018
V zmysle ustanovenia § 18f 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 (ďalej len OZ) stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Podbiel za rok 2018.
Stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce Podbiel za rok 2018 som spracoval na základe
predloženého návrhu záverečného účtu obce Podbiel za rok 2018, rozpočtu obce Podbiel na rok 2018.
A. Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce
Podbiel za rok 2018 (ďalej len záverečného účtu) z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený 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 a s §16 ods. 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 § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Audit
vykonala Ing. Franeková dňa 31.5.2019.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o
poskytnutých dotáciách. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých
zárukách, údaje o podnikateľskej činnosti a zhodnotenie programov návrh neobsahuje pretože obec
nebola zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie, neposkytla žiadne záruky, nevykonávala
podnikateľskú činnosť a rozhodnutím obecného zastupiteľstva nebola uplatňovaná programová
štruktúra rozpočtu obce.. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie
v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
B. Zostavenie záverečného účtu
1. Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený OZ dňa 26.1.2018
uznesením č.06/2018. Rozpočet na rok 2018 bol zostavovaný ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavovaný ako prebytkový, prebytok bežného rozpočtu bol naplánovaný vo výške 13938,- €.
Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, schodok kapitálového rozpočtu bol naplánovaný
vo výške 64000,- €. Schodok kapitálového rozpočtu obec plánovala prekryť prebytkom bežného
rozpočtu a finančnými operáciami. Finančné operácie boli naplánované vo výške 50562,- €. Zmeny
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rozpočtu sa v roku 2018 vykonávali v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č.64/2013 zo dňa
21.6.2013 , na základe ktorého o zmenách rozpočtu mohol uznesením určených podmienok rozhodnúť
starosta obce. Okrem toho obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo 3 zmeny rozpočtu o ktorých
nemohol rozhodnúť starosta. Všetky rozpočtové opatrenia sú vedené v operatívnej evidencii.
.
 Rozpočtové opatrenie č.1. dňa 15.2.2018 – starosta, zmena účelovo viazaných finančných
prostriedkov na základe dotácií zo štátneho rozpočtu
 Rozpočtové opatrenie č.2. dňa 18.5.2018 uznesením OZ č.28/2018, úprava príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu zvýšenia podielových daní a príjem z dobropisov
 Rozpočtové opatrenie č.3. dňa 9.8.2018 uznesením OZ č.43/2018, úprava príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu príjmu dividend, tuzemského grantu a dotácie zo
štátneho rozpočtu
 Rozpočtové opatrenie č.4. dňa 28.9.2018 uznesením OZ č.61/2018, úprava príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu príjmu dotácie od VUC, zahraničné granty
 Rozpočtové opatrenie č.5. dňa 30.11.2018 – starosta, úprava príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu z dôvodu zníženia transferu z rozpočtu MVSR
 Rozpočtové opatrenie č.6. dňa 31.12.2018 – starosta, na základe uznesenia OZ č.64/2013,
úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu transferu zo štátneho rozpočtu
Vplyv na celkovú bilanciu príjmov a výdavkov obce a na vyrovnanosť rozpočtu
Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach:
Schválený rozpočet v €
Rozpočet po zmenách v €
Bežný rozpočet
Príjmy
693829 (663529+30300)
711684 (680364+31320)
Výdavky
679891 (323309+356582) 694233 (344160+350072)
Prebytok bežného rozpočtu
13938
17451
Kapitálový rozpočet
Príjmy
0
92077
Výdavky
64500
149500
Schodok kapitálového rozpočtu
64500
57423
693829
803761
Príjmy celkom:
744391
843733
Výdavky celkom:
Schodok hospodárenia bežného
50562
39972
a kapitálového rozpočtu
50562
78562
Finančné operácie
Finančné príjmy
67242
95242
Finančné výdavky
16680
16680
Rozpočet obce prebytok
0
38590
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce ale sú súčasťou rozpočtu obce.
(Zákon č. 583/2004 Z.z. § 5, § 7 a §10)
1.1. Plnenie rozpočtu príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy, kapitálového rozpočtu
príjmy z predaja majetku. Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené transfermi a grantmi zo ŠR,
kapitálového boli tvorené transfermi zo štátneho rozpočtu. Obec v roku 2018 plnila rozpočet príjmov
nasledovne:
v€
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

693829
0

711684
92077

729369,91
92256,15

102,48%
100,19%
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Bežné príjmy vlastné a cudzie, ich plnenie bolo v roku 2018 nasledovné:
v€
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy

475503
43804 (13504+30300)

476197
48219 (17039+31180)

Granty a transfery

174522

187268 (187128+140)

Bežný rozpočet

693829

711684

491793,61
50330,81
(15596,5+34484,62)
187245,49
(187125,85+119,64
729369,91

Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej obci zo
štátu, tzv. podielová daň vo výške 440854,19 € čo je o 16635,19 € viac ako bolo plánované po
zmenách rozpočtu. Oproti roku 2017 to bolo navýšenie o 35790,56 €.
Obci sa nepodarilo naplniť plánovaný výnos dane z nehnuteľnosti. Oproti plánu je výnos nižší.
Najväčší podiel na dani z nehnuteľnosti má daň zo stavieb, následne daň z pozemkov a nakoniec daň
z bytov. U všetkých daní z nehnuteľnosti bol zaznamenaný nepatrný pokles oproti roku 2017.
Výnos z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je tiež oproti plánu nižší o 865,14 €.
V porovnaní s rokom 2017 je to pokles o 546,35 €.
Výber ostatných miestnych daní (za psa, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva) bol okrem dani
za psa vyšší oproti plánu. V porovnaní s rokom 2017 je celkový výber ostatných daní vyšší o 103,76 €.
Nedaňové príjmy tvoria príjmy z vlastníctva majetku, z administratívnych a iných poplatkov.
Oproti plánu je výnos nižší. Najväčší pokles oproti plánu bol u dividend, kde plnenie oproti plánu bolo
o nižšie o 1129,- € na úrovni 70,6% V porovnaní s rokom 2017 u nedaňových príjmov došlo
k poklesu.
Granty a transfery sú príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy účelovo určené na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z ministerstva, VÚC, a iné dotácie. Najväčší
objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základnej školy. V roku 2018 boli
obci poskytnuté vo výške 187245,49 €. Najvýznamnejšie boli na základnú školu (prenesené
kompetencie) vo výške 153212,-€ a z úradu práce 8645,15 €.
Príjmy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou (RO) boli vo výške 34604,26
€. Nedaňové príjmy vo výške 34484,62 boli tvorené poplatkami za ŠKD, MŠ, ZŠS, dobropisom
a preplatkom na poistení. Grant vo výške 119,64 tvoril príspevok od právnickej osoby na školské
ovocie (firma Mirutomi).
Kapitálové príjmy vlastné a cudzie, ich plnenie bolo v roku 2018 nasledovné:
Z vlastných zdrojov z predaja kapitálových aktív – pozemkov obec získala 544,09 € čo je o 178,09€
viac oproti plánu.
Z cudzích zdrojov obec získal 91712,06 €. Celková výška kapitálových príjmov bola 92256,15€
Cudzie zdroje v €
Poskytovateľ
ŽSK
Environmentálny fond
Min. financií
Min. vnútra

Výška v €
4721,77
50000,7000,29990,29

Účel
Interreg – refundácia za prístrešok (z roku 2017)
Vodovod pod Pálenicou - výstavba
Kanalizácia pod Pálenicou - výstavba
Prístavba požiarnej zbrojnice

Transfer na prístavbu a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice sa v roku 2018 nevyčerpal a bol presunutý
do roku 2019.
1.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov
Obec v roku 2018 čerpala výdavky nasledovne:
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Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet
679891
64500

Bežné výdavky, ich čerpanie v €:
Obec
Obec
Všeobecné verejné služby
Položka 600 (610,620,630,640,650)
Verejný poriadok a bezpečnosť
Položka 600
Ekonomická oblasť -všeob.prac. oblasť,
Výstavby, cest. doprava ,komunikácie
Komunikácie
Položka 600 (610,620,630,640)
Ochrana živ .prostredia, nakladanie s
odpadmi
Položka 600 (630)
Bývanie a občianska vybavenosťrozvoj obcí, Verejné osvetlenie
Položka 600 (630)
Rekreačné .a špor. služby, Kultúrne
služby, Náboženské a iné služby
Položka 600 (620,630,640)
Choroba, staroba, Rodina a deti
Položka 600
Školstvo
Celkom

Upravený rozpočet
694233
149500

Skutočnosť
642066,16
103846,14

%
92,48
69,46

Upravený
rozpočet
161108,00

Skutočnosť

%

147872,41

96,10

7988,00

7827,15

97,98

22164,00

20789,77

93,79

24510,00

20114,15

82,06

33800,85

72,54

72007,00

63313,79

87,92

9790,00

8711,95

88,98

350072,00
694233,00

339636,09
642066,16

97,01
92,48

46594,00

Podľa záverečného účtu bolo plnenie výdavkov nasledovné:
Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania (610) z rozpočtovaných 82752,00 € bolo
skutočné čerpanie v sume 82135,24 €, čo je 98,25 %. Patria sem mzdové prostriedky všetkých
zamestnancov obce (obecný úrad, kontrolór obce, pracovníci obce, zamestnancov prijatých na
pracovnú zmluvu cez úrad práce s výnimkou rozpočtovej organizácie.
Poistné a príspevok do poisťovní (620) z rozpočtovaných 36054,00 € bolo skutočné čerpanie 33368,90
€, čo predstavuje 92,55 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd pracovníkov
obce, kontrolóra, poslancov OZ, dohody o vykonaní práce v oblasti PO, kultúry a správy obce a
zamestnancov prijatých do pracovného pomeru cez úrad práce.
Tovary a služby (630) z rozpočtovaných 182645,00 € bolo skutočné čerpanie 151613,81 €, čo je
83,01%. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery (640) z rozpočtovaných 40610,00 € bolo skutočne čerpané 33262,42 €, čo predstavuje
81,90 % - transfery na Mesto Trstená , transfer pre Rim.kat. cirkev, OZ Starí Slovania, TJŠK Podbiel,
HK Podbiel, Cyklotur.klub Podbiel, Stolnotenisový klub Podbiel, príspevky ZMOS,ZMOHO,RVC a
nemocenské dávky pre zamestnancov obce.
Splácanie úrokov súvisiacich s úverom (650) z rozpočtovaných 2100,00 € bolo skutočne čerpané
2049,70€, čo je 97,60 %.
RO
Výdavky z prostriedkov ŠR

Schválený rozpočet

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2018

168009

161165

150961,08
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142036
142036
137328,07
Výdavky z prostriedkov obce
Výdavky
–
prenesené
16237
16431
16430,76
z predchádzajúceho roka na ZŠ
Výdavky z darov a grantov
0
140
119,64
Výdavky -príjmy zo stravovania
26200
26496
30992,54
Výdavky
z
prostriedkov
4100
3804
3804
prijatých od rodičov a iných
Spolu
356582
350072
339636,09
Podľa záverečného účtu bolo plnenie výdavkov RO nasledovné:
Výdavky RO sú v záverečnom účte rozpísané po jednotlivých súčastiach RO. Materská škola,
materská škola predškoláci, základná škola, školská družina, školská jedáleň – žiaci školy, školská
jedáleň – žiaci materskej školy. Výdavky sú rozdelené podľa poskytovateľa (zdroj),111, 131H – zo
štátneho rozpočtu, 41 – z prostriedkov obce,72a – od iných subjektov (školské ovocie), 72f – poplatky
za stravné, 72g – rodičovské poplatky.

Kapitálové výdavky, ich čerpanie v €:
Výdavky Bývanie a občianska
vybavenosť – rozvoj obce
Nákup pozemkov
položka 711
Nákup prevádzkový strojov a zar.
položka 713
Projektová dokumentácia
položka 716
Realizácia nových stavieb
Rekonštrukcia
stavieb
položka 717
Celkom

a

modernizácia

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2018

%

20000

1464,08

7,32

6000

5916

98,60

5000

1920

38,40

118500

94546,06

79,78

23000

0

0

149500

103846,14

69,46

Výdavky v oblasti Bývanie a občianska vybavenosť-rozvoj obce, z rozpočtovaných 149500,00 € bolo
skutočné čerpanie v sume 103864,14 €, čo je 69,46%. Použité boli na projektovú dokumentáciu na
hasičskú zbrojnicu v čiastke 1920,00 €, na nákup pozemkov v čiastke 1464,08 €, nákup strojov
mulčovača v čiastke 3420,00 € a rotačnej metly v sume 2496,00 €. Realizovala sa výstavba vodovodu
Pod Pálenicou v čiastke 55421,32 € a kanalizácia Pod Pálenicou v čiastke 39124,74 €. Obci sa ale
nepodarilo zrealizovať nákupy pozemkov, kde plnenie bolo len na úrovni 7,32%, čo je dlhodobý
problém, pretože v roku 2017 sa nákup pozemkov vôbec nerealizoval, aj keď boli vyčlenené
prostriedky vo výške 3000 €.
1.3. Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov
a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Príjmové finančné operácie v €
Upravený rozpočet
Zostatok z predchádzajúceho roku zo
ŠR na ZŠ s MŠ + zostatok zo školskej
jedálne
Prevod prostriedkov z rezervného fondu
Celkom

16236

Skutočnosť k
31.12.2018
16236,58+2074,01

79006
95242

18310,59
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Prevod prostriedkov z rezervného fondu, rozpočtovaná čistka 79006,00 €, skutočný prevod nebol
realizovaný. Z rezervného fondu neboli uskutočnené počas roka 2018 žiadne prevody.
Výdavkové finančné operácie sú tvorené splátkou istiny vo výške 16680,-€.
1.4. Výsledok hospodárenia
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok
hospodárenia
bežného
a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok

Upravený rozpočet
711684
694233
+17451
92077
149500
-57423
-39972

Skutočnosť k 31.12.2018
729369,91
642066,16
+87303,75
92256,15
103846,14
-11589,99
+75713,76

40194,21
35519,55

Príjmy - finančné operácie
Výdavky - finančné operácie
Zostatok - finančné operácie

18310,59
16680
+1630,59

Celkom rozpočet obce:
Príjmy + finančné príjmy
Výdavky + finančné výdavky
Hospodárenie obce - prebytok
Vylúčenie z prebytku

839936,65
762592,3
77344,35
40194,21

Hospodárenie obce po úprave

37150,14

Podľa § 16 odsek 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto
prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu
Európskej únie.
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na bežné výdavky pre Základnú školufinancovanie prenesených kompetencií v sume 10203,92 €
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na kapitálové výdavky na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice v sume 29990,29 €
Spolu nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky 40194,21 €
Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených
finančných prostriedkov (40194,21 €) a zostatkom finančných operácií (1630,59 €) je zostatok
finančných prostriedkov vo výške 37150,14 €. V záverečnom účte sa navrhuje, aby celá suma bola
pridelená do rezervného fondu.
Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch a v hotovosti (obec + RO, Rezervný fond,
Sociálny fond, k 31.12.2018
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom
bankovom účte č. 2462032356/0200. Sociálny fond je vedený na ďalšom samostatnom bankovom účte
č. 11690023723332/0200.
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Stav rezervného fondu k 31.12.2018
Stav sociálneho fondu k 31.12.2018
Bankové účty
Obec:
BÚ VÚB bežný 23723332
BÚ VÚB dotačný účet 3859712354/hasič. zbrojnica/
BÚ Prima banka bežný 4060661001
BÚ Prima banka dotačný účet 4060662012/vodovod/
BÚ Prima banka dotačný 4060669011/Interreg/
Pokladňa -hotovosť
RO:
BÚ VÚB 3221688957 –
BÚ VÚB 321483255 –
BÚ VÚB sociálneho fondu 3221701656
VÚB účet depozitný účet 3429335851
VÚB účet školskej jedálne 3221756358
Pokladňa HH
Pokladňa ŠJ
Záväzky
Záväzky voči bankám
Záväzky voči dodávateľom
Záväzky voči štátnemu rozpočtu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči daňovému úradu
Záväzky voči poisťovniam
Záväzky voči FO (zálohy na výruby)
Ostatné záväzky rezervy
Ostatné záväzky zo soc. fondu
Záväzky spolu:

82092,27 €
2092,32 €

17916,32
30019,45
28256,05
0,00
12985,96
212,74
príjmový 0,00
výdavkový 0,00
2300,68
21068,48
0,00
0,00
0,00
75924,99 €
173311,18 €
40194,21 €
6072,19 €
833,70 €
3781,31 €
12046,17 €
1450,- €
2092,32 €
319706,07 €

Finančné usporiadanie vzťahov voči
štátnemu rozpočtu – transfer na prenesené kompetencie (školstvo) 10203,92 € použiť v rozpočtovom
roku 2019, transfer na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 29990,29 € použiť v rozpočtovom roku 2019
ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom zo strany obce nebola vykonaná kontrola
zúčtovania poskytnutých dotácií občianskym združeniam (správnosť použitia finančných
prostriedkov)
zriadeným a založeným právnickým osobám (RO) nevyčerpané finančné prostriedky 10203,92 € je
možné použiť do 31.3.2019 na bežné výdavky (obec poukáže RO- ZŠ s MŠ)
štátnym fondom usporiadané
rozpočtom iných obcí usporiadané
rozpočtom VUC usporiadané
2. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec má uzatvorenú zmluvu o úvere č.21/021/10z 31.03.2010. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2025, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Zostatok istiny úveru k 31.12.2018 je vo
výške 75924,99€.
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., môže na plnenie svojich úloh
prijať návratné zdroje financovania, len ak:
celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka (2017)
Celková suma dlhu je k 31.12. 2018 na úrovni 10,9861%.
-

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018
suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2017) znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom 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.
Suma ročných splátok je k 31.12.2018 na úrovni 3,8982%.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a písmeno b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
-

3.
4.
5.
6.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec neposkytla žiadne záruky.
Údaje o podnikateľskej činnosti
Obec nevykonávala podnikateľskú činnosť.
Hodnotenie programov rozpočtu

Návrh položkového rozpočtu Obce Podbiel na rok 2018 bol obecným zastupiteľstvom
dňa 26.1.2018 uznesením číslo 6/2018 schválený bez programov.
Záver
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými stanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16
ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz
o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom roku. Záverečný účet je určený pre širokú verejnosť,
pred schválením v zastupiteľstve sa predkladá na verejnú diskusiu, aby sa obyvatelia obce mohli
k nemu vyjadriť. Z tohto dôvodu odporúčam záverečný účet zostaviť spôsobom zrozumiteľným pre
širokú verejnosť napr. zdôvodniť zmeny rozpočtu, aký mali vplyv na rozpočet, spracovať podrobnejší
rozbor plnenia výdavkov obce v jednotlivých triedach štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej
správy (bežné aj kapitálové výdavky) ako sú napr. položka 630 - Tovary a služby vo všetkých
triedach, 640 – bežné transfery, ale tiež zdôvodniť položku 711 - Výdavky za rozvoj obce - nákup
pozemkov kde je plnenie len 7,32% atď. Z rozborov výdavkov nie je úplne jasné na aký konkrétny
účel boli použité a obec by mala v záverečnom účte prezentovať svoju činnosť a poskytnúť celkový
prehľad o výsledkoch svojho rozpočtového hospodárstva, hlavne to, na aký účel boli prostriedky
použité.
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 Podbiel. Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2018 prebytkové, možno
konštatovať, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne. Odporúčam prepracovať
mechanizmus poskytovania dotácií obcou Podbiel, nakoľko súčasný stav nie je vyhovujúci.
Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Podbiel za rok
2018 odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom bez výhrad.
V Podbieli dňa 03.06.2019
Ing. Miroslav BULLA
kontrolór obce

