Stanovisko kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Vydrník za rok 2019

Predkladá Vladimír Matfiak
kontrolór obce

V zmysle §18f ods. 1. písm. c) zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Vydrník za rok 2019. Návrh
Záverečného účtu obce Vydrník bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 o financovaní
základných škôl a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vydrník schválených
uznesením č. 8/2008 dňa 22.12.2008. Podľa §16 ods. 1) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je obec povinná po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracovať do záverečného účtu obce. V §16 ods. 5) zákona o rozpočtových pravidlách je
uvedené čo má obsahovať záverečný účet obce – a to najmä údaje o plnení rozpočtu v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad
o poskytnutých dotáciách atď. O použití prebytku rozpočtu obec rozhoduje obecné zastupiteľstvo
pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
Podľa §9 ods. 2) zákona o obecnom zriadení – záverečný účet obce musí byť zverejnený
spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. Za rok 2019 bol zverejnený
na internetovej stránke obce dňa 13.3.2020. Je možnosť si to pozrieť, pripájam adresu, kde to je
zverejnené http://vydrnik.sk/zaverecny-ucet-obce-za-rok-2019/
Podľa §9 ods. 4) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítorka. Správa audítorky
Ing. Veroniky Kutkovej (číslo licencie 0142) o overení účtovnej závierky bola vypracovaná
dňa 20. 4. 2020. Podľa jej názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Obce Vydrník k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Obec zverejňuje svoje účtovné závierky, správy
audítorov a výročné správy aj na internetovej stránke Ministerstva financií v Registri účtovných
závierok. Pripájam internetovú adresu, ak by si tieto účtovné správy a aj správu audítorky niekto chcel
pozrieť.
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/533
Na stránke Registra účtových závierok je možné vyhľadať Obec Vydrník a tam sú uložené
Individuálne účtovné závierky, Konsolidované účtovné závierky a Výročné správy. Konsolidovaná
účtovná závierka je dokument, v ktorom sú vzájomne vysporiadané, zarátané aj vzťahy s rozpočtovou
organizáciou obce – Základnou školou s materskou školou Vydrník (za rok 2019 zatiaľ nie je zverejnená,
sú tam zverejnené výkazy a poznámky od roku 2009 do roku 2018). Správa audítorky k záverečnému
účtu za rok 2019 je zverejnená na tejto internetovej stránke pri individuálnych závierkach. Závierky sú
obce povinné zverejňovať v registri za predchádzajúci rok do konca marca a následne v priebehu roka
sa zverejňujú aj konsolidované závierky a výročné správy (výročné správy sú tam sú od roku 2013
do roku 2018 a za rok 2019 zatiaľ nie je zverejnená).

Záverečný účet obce Vydrník za rok 2019 obsahuje všetky predpísané náležitosti.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019 zo dňa 7.11.2018 uznesením
č. 220/2018 so štyrmi zmenami v priebehu roka 2019.
Podľa súvahy za rok 2019 obec Vydrník mala čistý majetok k 31.12.2019 v hodnote
5 046 990,75€. Pre porovnanie rok predtým k 31.12.2018 mala obec majetok v hodnote
5 022 995,24€. Čiže za posledný rok došlo len k miernemu nárastu hodnoty čistého majetku z dôvodu
nižších investícii v danom roku.
Príjmy a výdavky v delení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie zvlášť
za obec a ZŠ s MŠ Vydrník sú v záverečnom účte podrobné rozpísané. Ušetrené peniaze z prebytku
hospodárenia navrhujú predkladatelia preniesť do rezervného fondu a to vo výške 130 915,15€.
Celkové skutočné príjmy obce boli vo výške 1 024 187,69€. Podrobnosti hospodárenia
a bilancia aktív a pasív sú uvedené v záverečnom účte. Bežné príjmy a výdavky sa vyvíjali približne
v súlade so schváleným rozpočtom. Iné to bolo s kapitálovým rozpočtom, kde v oblasti výdavkov
plánovaný rozpočet nebol dodržaný zo známych dôvodov (budova COOP Jednota a i.).
Dlhodobý finančný majetok obce tvoria akcie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti
v hodnote 129 540,57€.
Obec eviduje pohľadávky z daňových príjmov vo výške 820,09€ a pohľadávky za vývoz TKO
20 632,38€.

Zadlženie obce.
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú presne určené v zákone
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obec dodržiava tieto pravidlá financovania z úverov.
Posledným schváleným úverom obce bol úver vo výške 250 000€. Zostatok dlhu voči bankám mala
obec vo výške 84 051,41€. Čiže výška investičného úveru k 31.12.2019 bola 84 051,41€ a rok predtým
k 31.12.2018 to bolo vo výške 109 059,41€. Obec zaplatila za tento úver vrátane úrokov v minulom
roku čiastku vo výške 26 188,94€.
Záväzky uvedené v záverečnom účte voči dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam
a daňovému úradu boli vysporiadané v mesiaci január 2020. Jedná sa o výplaty a odvody za mesiac
december 2019 a faktúry, ktoré sa nestihli uhradiť v minulom roku, ale týkajú sa uplynulého obdobia
(faktúry za december, ktoré došli na úrad až začiatkom januára). Ostatné záväzky (357,61€) sú zrážky
zamestnancov.
Záver
V súlade s ustanovením §16 ods. 10 písmeno a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu vo Vydrníku uzatvoriť návrh
záverečného účtu obce Vydrník za rok 2019 s výrokom:

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Vo Vydrníku 26. 5. 2020
Ing. Vladimír Matfiak

