Stanovisko
hlavného kontrolóra obce Čab k záverečnému účtu obce Čab za rok 2018.

V zmysle § 18ods. 1f Zákona 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
predkladám svoje odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Čab za rok 2018 pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve ,k takému zneniu ako mi bolo predložený Janou Krajčovičovou
s dátumom vyhotovenia 7. marca 2019.
Záverečný účet obce bol zverejnený v súlade s § 9 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. z o obecnom
zriadení po dobu najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva, aby sa k nemu mohli
občania vyjadriť.
Záverečný účet obce obsahuje všetky náležitosti v zmysle § 16 ods. 5 zákona 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení a doplnení niektorých zákonov .
Sú to predovšetkým :
-

Údaje o plnení rozpočtu

Prebytok rozpočtu je spôsobený nižším čerpaním výdavkov. V zdôvodnení chýba dôvod nižšieho
čerpania kapitálových výdavkov. Z pohľadu kontroly bol tento stav spôsobený neustálymi zmenami
zo strany obce a posúvaním termínov na hodnotenie projektov.
-

Bilancia aktív a pasív,

-

Prehľad o stave a vývoji dlhu.

Možná miera zadlženia je 60 % bežných príjmov predchádzajúceho roku. Zadlženosť obce je nižšia
ako 10 % skutočných bežných príjmov roku 2018. Ročná splátka úveru je maximálne 25 % bežných
príjmov predchádzajúceho roku. Aj pri jednorazovom splatení úveru by nebola prekročená 25 %
výška splátky.
Jeho súčasťou je i návrh na použitie prebytku hospodárenia, prehľadný komentár, správa audítora/
termín na audit je do konca roku 2019/ avšak vzhľadom na zmenu vo funkcii starostu obce som
požiadal starostu o zabezpečenie auditu do prerokovania záverečného účtu obce za rok 2018, aby sa
urobila deliaca čiara za volebnými obdobiami a stanovisko finančnej komisie. Tieto materiály dávajú
ucelený pohľad na hospodárenie obce v roku 2018.
Záverečný účet obsahuje všetky predpísané náležitosti, tak ako to vyžaduje zákon o rozpočtových
pravidlách v územnej samospráve je prehľadný a transparentný. Vzhľadom na vyššie uvedené
skutočnosti predkladám návrh na jeho schválenie
bez výhrad.

V Zbehoch 11. marca 2019

