Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018
Predkladá kontrolórka obce Šumiac v súlade s par. 18f ods. 1c) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990
Zb.
V stanovisku nebola informácia o hospodárení obecných obchodných spoločností – tá bude predložená
poslancom z poverenia valného zhromaždenia a bude zverejnená vo forme výročných správ s. r. o.
dodatočne (podobne, ako minulé roky).
Vzhľadom na časovú rezervu obec zatiaľ nemá overenú účtovnú závierku audítorkou. Po účtovnom
audite bude starostka obce informovať o výsledkoch účtovného auditu.
Text stanoviska:

a) Zákonnosť predkladaného záverečného účtu
Záverečný účet obec predložila na rokovanie OZ v súlade s platným zákonom (z časového
i obsahového hľadiska). Záverečný účet bol zverejnený na verejné pripomienkovanie spôsobom
v obci obvyklým (vrátane webovskej stránky). Po obsahovej stránke spĺňa predpísanú štruktúru
(horizontálnu aj vertikálnu).
b) Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť
Záverečný účet popisuje hospodárenie s rozpočtom, s majetkom obce, podnikateľskú činnosť,
zadlženosť obce, objem zdrojov v mimorozpočtových fondoch obce –ich tvorbu a nakladanie
s nimi.
Odporúčam štruktúru ZÚ (podobne ako rozpočtu – skutočnosť predchádzajúcich dvoch rokov
a aktuálneho roka – kvôli porovnaniu čerpania výdavkov /hlavne/ v aktuálnom roku v porovnaní
s obdobiami predtým.
Obec pri čerpaní zdrojov podľa odporúčania HK mohla postupovať hospodárnejšie, keby využila
možnosť prieskumu trhu (osobitne pri obstarávaní bežných prevádzkových potrieb) a dlhodobejšie
rámcové zmluvy s dodávateľmi týchto potrieb, namiesto nákupov v spotrebiteľských baleniach v
maloobchode. Prieskum trhu či verejné obstarávanie je primárny nástroj na zabezpečenie
transparentnosti a na dokladovanie hospodárnosti nakladania so zdrojmi. Obec jeho dôslednou
realizáciou dokáže ušetriť značné finančné zdroje. Preto je jeho význam dôležitý. Uzatváranie
rámcových zmlúv na bežné dodávky zabezpečí obci možnosť dojednať výhodnejšiu cenu, servis
a ďalšie výhodné podmienky odberu tovarov/služieb. A zároveň sa zníži administratíva spojená
s nákupmi.
Efektívnosť a účinnosť vynakladania zdrojov – o použití rozpočtu obce rozhodujú starosta obce
a poslanci OZ, a to schvaľovaním výdavkovej strany rozpočtu obce. Do tejto kompetencie kontrolór
nezasahuje. Kontroluje dodržiavanie procesného postupu čerpania výdavkov – dodržiavanie
rozpočtu, finančná kontrola pri výdavkoch rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových zásad,
dodržiavanie postupov pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných práce a kontroluje vedenie,
zverejňovanie a uchovávanie dokumentácie o nich.
c) Bilancia príjmov a výdavkov a výsledok hospodárenia. Jeho krytie
Obec v roku 2018 uzavrela rozpočtový rok s výrazným schodkom, pričom jeho krytie z peňažných
fondov obce tým výrazným spôsobom znížilo naakumulované zdroje v týchto fondoch určené na

rozvojové potreby obce. V budúcich rokoch bude musieť obec usilovať o prebytkové hospodárenie,
aby mohla zdroje vo fondoch opäť naakumulovať. V opačnom prípade bude musieť obec v prípade
potreby siahnuť po úverovom financovaní.
Schodok bežného rozpočtu
Prebytok kapitálového rozpočtu
celkový schodok hospodárenia
po odpočítaní účelových zdrojov
bilancia rozpočtu
Na jeho vykrytie obec použila zdroje mimorozpočtových fondov
Výsledná bilancia rozpočtu po pokrytí schodku z peňažných fondov

-53 841,42
43 946,14
-9 895,28
-75 350,65
-85 245,93
94 650,00
9 404,07

Zdroj: Záverečný účet obce Šumiac v roku 2018, údaje v Eur
Napriek uvedeným skutočnostiam obec pri krytí schodku rozpočtu obce postupovala zákonným
spôsobom.
d) Záverečné stanovisko HK k záverečnému účtu 2018
V záujme predísť vysokému rozpočtovému schodku v budúcnosti, odporúčam dôsledne vykonávať
základnú finančnú kontrolu – osobitne pri výdavkových finančným operáciách, ktorá včas odhalí
prečerpanie rozpočtu a umožní prijať zodpovedné opatrenia pre vyrovnané alebo prebytkové
hospodárenie v budúcnosti.
Návrh na uznesenie OZ:
OZ schvaľuje záverečné hospodárenie obce Šumiac za rok 2018 bez výhrad. OZ schvaľuje krytie
rozpočtového schodku z rezervného fondu obce.
Obec berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce Šumiac za rok 2018.
V Šumiaci 28. marca 2019
Erika Ľapinová
HK obce Šumiac

