Stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce Klin za rok 2019
V súlade s § 18f, ods. 1 písm. c), zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kline stanovisko k
Záverečnému účtu obce Klin za rok 2019.
Návrh záverečného účtu
- je predkladaný v zákonom stanovenej lehote do 30. júna po uplynutí rozpočtového roka
- je spracovaný v súlade so zákonom 583/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec Klin zverejnila Návrh záverečného účtu 24. 03. 2020 na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce, je teda dodržaný zákonom stanovený termín 15 dní pred jeho
schválením podľa §9, ods. 2 zákona 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení.
Pri zostavení záverečného účtu postupovala obec Klin metodicky správne, pretože Návrh
záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16, ods. 5 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané najmä na
posúdenie súladu obsahu spracovaného návrhu záverečného účtu s príslušnými právnymi
predpismi a na posúdenie súladu hospodárenia s príslušnými právnymi normami.
Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú
výsledky ekonomickej činnosti a výsledky rozpočtového hospodárenia obce.
A. Východiska spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu obce Klin za rok 2019 je spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, kde podľa § 16, ods. 5, písm. a/, sú údaje o plnení rozpočtu v členení
podľa § 10, ods. 3 uvedeného zákona, a to rozdelené na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet
a na finančné operácie.
1. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 odst. 5
zákona č. 584/2004 Z.z. Údaje 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 v znení neskorších predpisov, ktorá je
záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. Stanovisko k zostaveniu záverečného účtu a k rozpočtovému hospodáreniu
Záverečný účet obsahuje bilanciu aktív a pasív k 31. 12. 2019, v ktorej je zhodnotenie
stavu majetku, ako aj pohľadávok a záväzkov, hodnotenie plnenia programov obce v roku
2019 a prehľad o stave dlhu k 31 .12. 2019.
Ďalej obsahuje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia, výsledky hospodárenia
s peňažnými fondami, zhodnocuje plnenie bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu
a finančných operácií v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, taktiež údaje o hospodárení
príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých dotáciách, o nákladoch a výnosoch
v podnikateľskej činnosti a finančné vysporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom a štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a VÚC. Vychádzajúc z uvedeného, vykazované výsledky
hospodárenia sú obrazom jednak kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho realizovania
finančnej politiky orgánov obce Klin.
Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení n. p. a v
zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 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.
Stanovisko hlavného kontrolóra vychádza z vlastnej analýzy dosiahnutých príjmov a
čerpania výdavkov rozpočtu obce. Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe
hospodárenia a porovnané s rozpočtom obce na rok 2019.
Rozpočtové hospodárenie obce Klin sa v roku 2019 riadilo rozpočtom schváleným obecným
zastupiteľstvom dňa 13. 12.2018, uznesením OZ č. 8/C/1/2018. Rozpočet obce bol počas
roka zmenený rozpočtovým opatrením 11 krát.
Rozpočet na rok 2019 bol schválený ako prebytkový, s predpokladanými príjmami
2 256 980,00 € a výdavkami vo výške 2 132 665,00 €. Úpravou rozpočtu boli navýšené príjmy
na 2 653 484,00 € a výdavky na 2 414 134,00 €, čím vznikol rozdiel v príjmoch a výdavkoch
+239 350,00 €. Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2019 v časti bežných
príjmov bolo vo výške 2 047 053,32 € a kapitálové príjmy boli dosiahnuté vo výške
426 858,32 €. Finančné operácie vo výške 89 059,23 €. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu
bolo pri bežných výdavkoch vo výške 1 713 259,71 €, kapitálové výdavky boli vo výške
223 364,51 €, finančné operácie 368 000,00 €.
Rozpočtové hospodárenie skončilo s prebytkom vo výške +218 634,43 €.
Pri plnení bežných výdavkov rozpočtu na prevádzku a služby obecného úradu starosta
obce povolil výdavky iba za podmienky, že boli kryté finančnými prostriedkami v príjmoch,
čím bola zo strany starostu obce dodržaná zásada opatrnosti.

Záver
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami.
Vyhodnotením hospodárenia obce Klin za rok 2019 môžem konštatovať, že splnilo svoje
základné poslanie zabezpečiť rozpočtom plnenie stanovených úloh a zámery rozpočtu v plnej
miere realizovať. Preto odporúčam Obecnému zastupiteľstvu záverečný účet za rok 2019
schváliť bez výhrad

Kline, 06.04.2020

Mgr. Marta Basárová
hlavná kontrolórka obce

