O B E C D O L N Á P O R U B A , Obecný úrad č. 61 914 43 Dolná
Poruba
STANOVISKO
hlavnej kontrolórky obce Dolná Poruba k návrhu Záverečného
účtu obce Dolná Poruba za rok 2017
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 Dolná Poruba za rok 2017.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu
záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2017 a na základe finančných
a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2017.
Na zostavenie záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2017 sa vzťahuje
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako
i zásad rozpočtového hospodárenia obce Dolná Poruba.
Návrh záverečného účtu obce bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli
obce v zákonom stanovenej lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením.
Hospodárenie obce Dolná Poruba sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
Obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2016 uznesením č. 153/2016/A/B bez
programovej štruktúry. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako
prebytkový a bol zmenený šesťkrát rozpočtovými opatreniami a to uznesením č.
197/2017, 198/2017, 199/2017, 212/2017/A, 212/2017/B.
Podrobné členenie plnenia rozpočtu obce za rok 2017 tvorí prílohu
Záverečného účtu obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie Základnej školy
s mš Dolná Poruba roka 2017.
Celková analýza hospodárenia obce a jej rozpočtovej organizácie je
podrobne vypracovaná v záverečnom účte obce na vysokej odbornej úrovni.
Obec vykazuje schodok bežného rozpočtu vo výške -332 Eur a kapitálového
rozpočtu – 4 480 Eur. Zistený výsledok hospodárenia obce podľa § 2 písm. b
a c), § 10 ods. 3 písm. a a b) zákona o rozpočtových pravidlách celkový schodok
je vo výške -7417 Eur.
Obec ako zriaďovateľ Základnej školy , MŠ a ŠJ schvaľuje, sleduje
a vyhodnocuje rozpočet ako celok. Uvedený negatívny výsledok ovplyvňuje
neustále dofinancovávanie ZŠ s mš Dolná Poruba, keď na OK Mš boli
poskytnuté finančné prostriedky 48 996 eur z pôvodne schváleného rozpočtu
35056 Eur, ktorý bol upravený na 38 618 Eur. ŠKD bol financovaný v hodnote
14 615 Eur z pôvodného rozpočtu 10 537 Eur a upraveného 11 479 Eur. Na
školské stravovanie s poskytlo 40 857 Eur z pôvodného rozpočtu 21 714 Eur
a upraveného 21 729 Eur. Na základnú školu z OK obce sa vyfinancovalo
77 600 Eur z pôvodne schváleného rozpočtu 41 595 Eur, ktorý bol upravený na
48 380 Eur.

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola v skutočnosti vo výške 132 846 €
z pôvodne schváleného rozpočtu 130 703 Eur na prenesené kompetencie ZŠ
z účtovného hľadiska je síce príjmom obce, avšak v plnej výške ju zasielame
rozpočtovej organizácii – ZŠ, ktorá o nej účtuje vo výdavkovej časti rozpočtu.
V zmysle § 16 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy o d p o r ú č a m Obecnému zastupiteľstvu Dolná
Poruba uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Dolná Poruba za
rok 2017 výrokom:
a/ celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2017 sa schvaľuje
bez výhrad.
b/ Vysporiadanie schodku rozpočtu obce vo výške -7417 Eur - schodok
rozpočtu sa vykryje z finančných operácií.
c/ Zostatok finančných prostriedkov bežného účtu a pokladne z roku 2017
podľa § 15 ods. 1 písm.c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v sume
21 806,57 EUR rozdeliť do rezervného fondu a ich použitie preúčtovať na bežné
výdavky rozpočtu roku 2018. Na základe vykazovaného schodku do rezevného
fondu z rozpočtového roku 2017 sa finančné prostriedky nepridelia

V Dolnej Porube, 31.05.2018
Anna Ďurovcová, hlavná kontrolórka obce

