Stanovisko hlavného kontrolóra obce
Slovenská Ves k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2018.

Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Slovenská Ves za rok 2018 hlavný kontrolór obce
vypracoval, na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Slovenská Ves za rok 2018
a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2018.
Obec Slovenská Ves hospodárila v roku 2018 podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2018.
Schválený rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a vyjadruje jej
samostatnosť v hospodárení. Obec pri zostavení rozpočtu postupovala v súlade so zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Do rozpočtu obce boli premietnuté potreby obce, ktoré vyplývajú z finančných vzťahov k
štátnemu rozpočtu, k obyvateľom obce, k uzavretým zmluvám, k platným zákonom ako aj k
všeobecne záväzným nariadeniam obce.
Pred schválením rozpočtu v obecnom zastupiteľstve, bol rozpočet obce zverejnený 15 dní
spôsobom obvyklým v obci, na informačnej tabuli a webovom sídle obce. V súlade s § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, informácia bola podaná zrozumiteľným spôsobom. Podobne aj záverečný
účet obce za rok 2018 bol zverejnený 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve na
informačnej tabuli a na webovom sídle obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z., o obecnom
zriadení čím si obec splnila zákonnú povinnosť.
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Základným nástrojom finančného hospodárenia
obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet obce
Slovenská Ves na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Plánované prebytky obec chcela použiť na
splácanie úverov formou finančných operácií. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného
rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.decembra 2017 uzn. č. 295/2017.
Obec mala počas roka 2018 upravovaný rozpočet rozpočtovým opatrením 4 krát v súlade
s uzneseniami a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe
ods. 1 a 2 písmena a) a b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmeny rozpočtu:
• prvá zmena dňa 31.3.2018 schválená starostom obce a uzn. 68/2015 z 20.5.2015,
uzn.303/2018 z 21.2.2018
• druhá zmena dňa 30.6.2018 schválená starostom obce a uzn. 68/2015 z 20.5.2015,
uzn.318/2018 z 25.6.2018
• tretia zmena dňa 30.9.2018 schválená starostom obce a uzn. 68/2015 z 20.5.2015,
uzn.320/2018 z 25.6.2018
• štvrtá zmena dňa 31.12.2018 schválená starostom obce a uzn.68/2015z 20.5.2015,
uzn. 347/2018 zo 7.11.2018.

Záver:
Záverečný účet poskytuje ucelený podrobný prehľad o hospodárení obce Slovenská Ves za rok
2018. Záverečný účet obce Slovenská Ves za rok 2018 bol vypracovaný a zverejnený k
10.06.2019 čím si obec splnila zákonnú povinnosť v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení „o zverejnení 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve“.
Ročná účtovná závierka obce Slovenská Ves za rok 2018 bola overovaná audítorom, v súlade so
zákonnou povinnosťou § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. Účtovná závierka
bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Na základe vlastného zhodnotenia môžem konštatovať, že záverečný účet je spracovaný v súlade
s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav
majetku a záväzkov obce Slovenská Ves a preto odporúčam návrh záverečného účtu schváliť ako

je predložený v zmysle § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy s výrokom

„Schvaľuje celoročné hospodárenie obce Slovenská Ves za rok 2018 bez výhrad“

Mgr. Martin Hoffman
hlavný kontrolór obce Slovenská Ves

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce Slovenská Ves k Návrhu záverečného účtu obce Slovenská Ves za rok 2018.

