Hlavný kontrolór Obce Borčice

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko k záverečnému účtu
Obce Borčice za rok 2018 (ďalej len „návrh záverečného účtu“).
Odborné stanovisko som spracovala na základe účtovnej uzávierky za rok 2018.
1.

Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“). Obec má povinnosť v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách dať
overiť účtovnú uzávierku podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v termíne do
31.12.2019. Tento termín ešte neuplynul.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji
dlhu a použitie fondov.
2.

Spracovanie záverečného účtu

Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách zákona
o rozpočtových pravidlách a po skončení rozpočtového roka súhrnne spracovala údaje
o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce. V súlade s § 16 ods. 2 citovaného
zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom,
ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu, štátnemu rozpočtu a rozpočtom iných obcí.
Predložený návrh obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových
pravidlách.
3.

Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie Obce Borčice sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva č. 13-4/2017 dňa 13.12.2017. Rozpočet bol schválený ako
vyrovnaný.
Schválený rozpočet bol v priebehu roku 2018 menený 4 rozpočtovými opatreniami,
z ktorých 3 boli vykonané v kompetencii starostu a 1 bolo schválené obecným
zastupiteľstvom. Po úpravách bol konečný rozpočet obce k 31.12.2018 nasledovný:
Rozpočet celkom
príjmy
výdavky
rozdiel

Schválený v €
138 675,00
138 675,00
0,00

Upravený v €
195 808,00
195 808,00
0,00

Čerpanie v €
202 723,33
181 704,56
21 018,77

Tvorba a použitie fondov
Počiatočný stav rezervného fondu k 01.01.2018 bol 8 868,08 €. Prídel do rezervného
fondu prevodom výsledku hospodárenia za rok 2017 bola suma 40 729,04 €. Do príjmových
a výdavkových rozpočtových operácií bola použitá suma 49 597,12 €. Zostatok rezervného
fondu k 31.12.2018 je 0,00 €.
Sociálny fond sa tvoril podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o vnútornej smernice a je vedený
na samostatnom bankovom účte. K 01.01.2018 bol stav sociálneho fondu 411,17 €, zvýšenie
tvorila tvorba sociálneho fondu vo výške 316,90 € a čerpalo sa na stravovanie pre
zamestnancov obce vo výške 220,00 €. Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2018 je 508,07 €.
4.

Usporiadanie finančných vzťahov.

Obec Borčice mala finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu a ostatným obciam.
K 31.12.2018 boli tieto vzťahy vysporiadané.
5.

Stav dlhu

Obec Borčice v roku 2018 nesplácala žiadny úver ani nečerpala žiadny úver. Možnosti
obce čerpať a splácať úver boli nasledovné:
Prepočet prípustnej výšky celkovej sumy dlhu k 31.12.2018
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
Spolu
- z toho maximálna prípustná výška dlhu 60%
- z toho maximálna prípustná výška ročných splátok 25%

6.

138 731,49 €
138 731,49 €
83 238,89 €
34 682,87 €

Záver

Návrh záverečného účtu Obce Borčice za rok 2018 je spracovaný v súlade s platnou
legislatívou a vyjadruje objektívne zhodnotenie rozpočtového hospodárenia, stav majetku
a záväzkov a preto odporúčam Obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh záverečného účtu tak,
ako je predložený a schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

V Borčiciach dňa 26.03.2019

Ing. Gabriela Savková
hlavná kontrolórka obce

