Obec Zlatá Baňa, Hlavný kontrolór obce Zlatá Baňa
Materiál na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa
k záverečnému účtu obce Zlatá Baňa za rok 2019

Predkladá: Miriam Sorgerová
Spracovala: Miriam Sorgerová, hlavný kontrolór obce
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Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa k záverečnému
účtu obce Zlatá Baňa za rok 2019
V zmysle ustanovenia § 18 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 odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Zlatá Baňa za rok 2019.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2019
boli:
- rozpočet obce Zlatá Baňa na rok 2019 a jeho úprava
- súvaha k 31.12.2019
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2019
- návrh záverečného účtu za rok 2019
- poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2019

I.Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
Záverečného účtu za rok 2019 z týchto hľadísk:
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:
Návrh záverečného účtu obce Zlatá Baňa za rok 2019 je spracovaný v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Zlatá Baňa:
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený spôsobom v obci obvyklým - na úradnej
tabuli aj na internetovej stránke obce dňa 3. júna 2020, čím bola splnená zákonom stanovená
lehota 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.

II. Spracovanie záverečného účtu
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.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
-Rozpočet obce na rok 2019
-Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
-Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019
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-Prehľad o stave dlhu k 31.12.2019
-Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
-Návrh záverečného účtu za rok 2017, 2018

III. Dodržanie povinnosti auditu
Obec je povinná účtovnú závierku dať overiť audítorovi. Táto povinnosť mu vyplýva z
ustanovenia § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V súlade s
ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy audítor overuje tiež hospodárenie podľa ich rozpočtov, hospodárenie s ostatnými
finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných
zdrojov financovania. Obec pripravuje podklady pre konsolidáciu a výstupom bude audit
konsolidovaného celku, čo bude predmetom rokovania najneskôr do konca roku 2020.

IV. údaje o plnení rozpočtu
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019, ktorý bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2019 uznesením č. 48/2019 na 9. zasadnutí
OZ v Zlatej Bani.
Rozpočet bol upravovaný rozpočtovým opatrením dvakrát - zmeny boli schválené dňa
26.11.2019 uznesením č. 49/2019 a č. 50/2019.

V
€

Schválený rozpočet
2019

Upravený rozpočet
po zmenách 2019

Skutočnosť
2019

Bežné príjmy

178 701,00 €

180 573,00 €

178 021,73 €

Bežné výdavky

143 750,00 €

141 000,00 €

142 363,32 €

34 951,00 €

39 573,00 €

35 758,41 €

500,00 €

13 500,00 €

13 000,00 €

63 451,00 €

81 991,00 €

77 576,87 €

Výsledok hospodárenia
kapitálový

-62 951,00 €

-68 491,00 €

-64 576,87 €

Výsledok hosp. z bež.
a kap. hosp.

-28 000,00 €

-28 918,00 €

-28 818,46 €

Výsledok hospodárenia
bežný
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
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Príjmy finančných
operácií

28 000,00 €

41 918,00 €

41 918,46 €

Výdavky finančných
operácií

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Výsledok
hospodárenia
finančných operácií

28 000,00 €

41 918,00 €

41 918,46 €

0€

13 000,00 €

13 000,00 €

Výsledok hosp. vrátane
finančných operácií

Rozpočet obce Zlatá Baňa bol v roku 2019 plnený v nasledovnej štruktúre :
- Bežné príjmy vo výške 178 021,73 €, t.j. na 98,59 % upraveného rozpočtu,
- Daňové príjmy vo výške 169 601,41 €, t.j. na 98,55 % upraveného rozpočtu,
- Nedaňové príjmy vo výške 6 566,66 €, t.j. na 99,21 % upraveného rozpočtu,
- Iné nedaňové príjmy vo výške 0 €, t.j. na 0 % upraveného rozpočtu,
- Prijaté granty a transfery vo výške 1 853,66 €, t.j. na 99,98 % upraveného rozpočtu,
- Kapitálové príjmy vo výške 13 000,00 €, t.j. na 96,3 % upraveného rozpočtu,
- Bežné výdavky vo výške 142 363,32 €, t.j. na 100,97 % upraveného rozpočtu,
- Kapitálové výdavky vo výške 77 576,87 €, t.j. na 94,62 % upraveného rozpočtu,
- Výdavkové finančné operácie vo výške 0 €, t.j. na 0 % upraveného rozpočtu
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu:
Rozpočet finančných operácií:
Rozpočtové hospodárenie obce:

-28 918,46 €
41 918,00 €
13 000,00 €

V. Bankové účty, zadlženosť obce
Stav bežného účtu k 31.12.2019
57 789,41 €
Stav sociálneho fondu k 31.12.2019
594,92 €
Stav úverového účtu k 31.12.2019
-2,50 €
Stav pokladne
645,06 €
Záväzky k 31.12.2019
50 756,65 €
Z toho:
- voči dodávateľom:
24 862,58 €
- voči zamestnancom:
2 842,19 €
- voči poisťovniam:
1 877,61 €
- voči nespotrebovaným účelovým dotáciám: 13 000,00 €
- voči bankám:
6 899,35 €
- voči sociálnemu fondu:
594,92 €
- voči ostatným záväzkom: 680,00 €
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Súčasťou záväzkov obce je krátkodobý prekleňovací úver na predfinancovanie projektu
Komunitné materské centrum vo výške 6 899,35 € so splatnosťou do 18.12.2020. So
záväzkov sú vylúčené nespotrebované účelové dotácie vo výške 13 000,00 €.

VI. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec vo svojej pôsobnosti nemá žiadne príspevkové organizácie.

VII. Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec poskytla v roku 2019 dve dotácie - pre Mesto Prešov vo výške 1000,00 € a pre SZUŠ
Zlatá Baňa vo výške 1800,00 €.

VIII. Záver
Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s
príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenia ako aj stav
majetku a záväzkov obce Zlatá Baňa. Záverečný účet je spracovaný prehľadne a má svoju
vypovedaciu hodnotu.
Vyhodnotením hospodárenia obce za rok 2019 môžem konštatovať, že rozpočet splnil
základné poslanie, a to zabezpečiť financovanie stanovených úloh a zámerov v roku 2019.
V zmysle § 16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Zlatá Baňa za
rok 2019 výrokom:
CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE SA SCHVAĽUJE BEZ VÝHRAD.
Schodok rozpočtového hospodárenia bežného a a kapitálového za rok 2019 vo výške 4 091,68
€ odporúčam obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie.

V Zlatej Bani, 22.06.2020
Miriam Sorgerová
hlavný kontrolór obce
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