Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Zubrohlava 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 Zubrohlava za rok 2019. Podkladom k vypracovaniu
odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2019 boli: - rozpočet obce Zubrohlava na rok
2019 -rozpočet rozpočtovej organizácie ZŚ s MŠ Zubrohlava - rozbor plnenia príjmov -rozbor čerpania
výdavkov -použitie prebytku -tvorba a použitie rezervného fondu -bilancia aktív a pasív -prehľad o
stave a vývoji dlhu -usporiadanie finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom Návrh
záverečného účtu obce Zubrohlava za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu
bol verejne sprístupnený dňa zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 07.04.2020 a na
webovom sídle obce dňa 07.04.2020 t.j. v zákonom stanovenej lehote 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. Záverečný účet obce poskytuje výsledky rozpočtového
hospodárenia za rok 2019 a sú v ňom prehľadne zobrazené dosiahnuté hospodárske výsledky. Dáva
nám informácie o zdrojoch financovania obce Zubrohlava ako aj o plnení príjmov a výdavkov.
Materiál obsahuje rozpočet na r.2019, rozbor plnenia príjmov, rozbor čerpania výdavkov, použitie
prebytku, tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, bilanciu aktív a pasív,
prehľad o vývoji dlhu a finančné vysporiadanie vzťahov za dané obdobie. Účtovníctvo bolo vedené v
zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení n. p. a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/200731 v znení neskorších opatrení /opatrenie MF SR č. MF 25189/2008-311 a opatrenie MF SR č. MF
24240/2009-31/, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej
osnovy pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Základnou osnovou, ktorou sa obec riadi v
ekonomickej oblasti je rozpočet obce. Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením schválilo rozpočet
obce na rok 2019 ako vyrovnaný, čím boli naplnené podmienky § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet v priebehu kalendárneho roka bol 5x zmenený
rozhodnutím obecného zastupiteľstva a návrh zároveň obsahuje aj odkazy na uznesenia
zastupiteľstva.
Na základe kontroly predložených dokumentov prehlasujem , že záverečný účet je spracovaný v
súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav
majetku a záväzkov obce . Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2019 prebytkové, je
zrejmé, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne.

Obec hospodárila s prebytkom 116 644,19 € a stotožňujem sa s použitím prebytku

na tvorbu

rezervného fondu v uvedenej výške.
Na základe uvedených skutočností odporúčam schváliť predložený záverečný účet Obce Zubrohlava
výrokom b e z v ý h r a d .

V Zubrohlave: 2. 6. 2020
Mgr. Ľudmila Mokošáková , kontrolór obce

