Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu Kečovo za rok 2018

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)
predkladám

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Kečovo za rok 2018.

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce
Kečovo za rok 2018. Návrh bol zverejnený náležitým spôsobom a v zákonom stanovenej
lehote na obecnej úradnej tabuli a obecnej internetovej stránke .

Ako podklad som použila Účtovnú závierku Obce Kečovo za rok 2018 a plnenie rozpočtu
Obce Kečovo podľa poslednej úpravy za rok 2018 z 11.12.2018.

Záverečný účet je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Predložený záverečný
účet obce obsahuje povinné náležitosti ustanovené § 16 ods.5 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet obce na rok 2018 :
Predložené údaje o plnení rozpočtu Obce Kečovo objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a
skutočné čerpanie rozpočtu, pričom boli dodržané podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet za rok 2018.
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

146 152,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
239 267,08

138 800,00
0,00
7 352,00
146 152,00

201 627,03
25 500,00
12 140,05
236 289,08

133 800,00
10 000,00
2 352,00
0,00

149 012,08
84 925,00
2 352,00
2 978,00

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018:
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

214 761,86

z toho : bežné príjmy obce

214 761,86

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

153 593,73

z toho : bežné výdavky obce

153 593,73

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet

61 168,13

Kapitálové príjmy spolu

25 501,92

z toho : kapitálové príjmy obce

25 501,92

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

75 743,73

z toho : kapitálové výdavky obce

75 743,73

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-50 241,81

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

+10 926,32

Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku

-7 000,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

+3 926,32

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

12 140,05

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

2 352,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

9 788,05
252 403,83

VÝDAVKY SPOLU

231 689,46

Hospodárenie obce

+20 714,37

Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku

-7 000,00

Upravené hospodárenie obce

+13 714,37

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške 61 168,13 €. Celkový výsledok
hospodárenia za rok 2018 je prebytok rozpočtu obce vo výške 20 714,37 €, vrátane
nevyčerpaného účelovo poskytnutého transferu vo výške 7 000,00 € na rekonštrukciu
miestnych komunikácii.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené kapitálové výdavky na rekonštrukciu
miestnych komunikácií vo výške 7 000,00 Eur.

Bilancia aktív a pasív:
Majetok a zdroje krytia v Obci Kečovo podľa riadnej účtovnej závierky k 31.12.2018:
AKTÍVA
Názov
SPOLU MAJETOK

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

665 176,66

729 559,91

611 307,52

674 826,04

0,00

0,00

513 762,11

577 280,63

97545,41

97 545041

53 504,34

54 336,41

0,00

0,00

1 275,97

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

22 986,50

19 502,32

Finančný majetok

29 241,87

34 834,09

0,00

0,00

A. Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subj.ver.správy
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
C. Časové rozlíšenie

0,00

0,00

364,80

397,46

PASÍVA
Názov
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

665 176,66

729 559,91

371 585,60

391 483,57

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

371 585,60

391 483,57

B. Záväzky

37 493,09

28 137,03

5 133,86

6 110,79

0,00

0,00

2 130,88

5 307,58

24 420,58

6 814,48

5 807,77

3455,77

256 097,97

309 939,31

A. Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subj.verj.správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
C. Časové rozlíšenie

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom

2 123,33

2 123,33

0,00

- zamestnancom

4 256,21

4 256,21

0,00

- poisťovniam

2 653,29

2 653,29

0,00

593,32

593,32

0,00

- štátnemu rozpočtu

6 448,41

6 448,41

0,00

- bankám

3 455,77

3 455,77

0,00

- štátnym fondom

0,00

0,00

0,00

- ostatné záväzky

0,00

0,00

0,00

19 530,33

19 530,33

0,00

- daňovému úradu

Záväzky spolu k 31.12.2018

Prehľad úverov k 31.12.2018:

Veriteľ

Prima banka a.s.

Účel

bezúčelový

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

24 108,00

2 352,00

131,98

3 455,77

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.2020,
splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Obec v roku 2018 neposkytla dotácie právnickým osobám ani fyzickým osobám –
podnikateľom, podľa § 7 ods. 4 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom Rožňava,
č. živnostenského registra: 808-6934. Predmetom podnikania je:
- prevádzkovanie parkoviska Domica
V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
7 747,39 EUR
Celkové výnosy
10 294,00 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
2 546,61 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
Závery
Záverečný účet Obce Kečovo za rok 2018
Návrh záverečného účtu Obce Kečovo za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.

9.

Záverečný účet Obce Kečovo za rok 2018 bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom
v obci obvyklým podľa zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Prehľad o poskytnutých zárukách a súdnych sporoch:
Obec Kečovo v roku 2018 neposkytla žiadnu záruku.
Overenie účtovnej závierky audítorom:
Riadna účtovná závierka Obce Kečovo za rok 2018 a hospodárenie Obce Kečovo za rok
2018 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy zatiaľ nebola overená audítorom, čo však nie je prekážkou
pre schválenie Záverečného účtu Obce Kečovo za rok 2018.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
Obce Kečovo za rok 2018 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Kečove, dňa 08.06.2019
Katarína Hubayová
hlavná kontrolórka obce

