HLAVNÁ KONTROLÓRKA
OBCE SLASKÁ

SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY č. 6/2018
operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu
rozpočtového roka 2018 na Obecnom úrade Slaská v zmysle § 14 ods. 3 a 4 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kontrolu vykonala Ing. Lucia Borošová, hlavná kontrolórka obce, na základe Plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slaská na II. polrok 2018, schváleného
uznesením Obecného zastupiteľstva v Slaskej (ďalej len OZ v Slaskej) č. 295/2018
zo dňa 28.06.2018 a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len v z. n. p.) a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Slaská (ďalej len OcÚ Slaská)
Kontrolované obdobie: 2018
Miesto

a čas

vykonania

kontroly:

OcÚ Slaská,

06.08.2018

–

08.10.2018

s prerušovaním

Predmet kontroly:
• kontrola operatívnej evidencie o rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu
rozpočtového roka 2018 na OcÚ Slaská v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.
Cieľ kontroly:
• overiť súlad medzi schváleným rozpočtom obce a jeho skutočným použitím
v jednotlivých časových úsekoch a overiť tak súlad tohto procesu so všeobecne
záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce
K predmetu kontroly boli hlavnej kontrolórke obce predložené kontrolovaným
subjektom nasledovné doklady:
1. Rozpočtové opatrenia č. 1/2018, 2/2018 a 3/2018
2. Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ v Slaskej za rok 2018 (Rozpočtové opatrenie
č. 4/2018)
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KONTROLNÉ ZISTENIA:
Oblasť kontroly v podmienkach OcÚ Slaská sa v priebehu kontrolovaného obdobia
riadila zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
V zmysle § 14 ods. 1 predmetného zákona: „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny
programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo
orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo
určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných
prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej
správy a darov, ak darca určí účel daru.“
V priebehu roka 2018 boli v schválenom rozpočte vykonané spolu štyri zmeny.
Tri zmeny rozpočtu boli schválené uznesením OZ v Slaskej a jedna zmena rozpočtu bola
vykonaná na základe rozpočtového opatrenia starostu obce.
Zmeny rozpočtu boli v priebehu rozpočtového roka 2018 vykonané nasledovne:
1. Dňa 28.05.2018 bolo starostom obce vydané rozpočtové opatrenie č. 1/2018. Rozpočet
obce bol upravený o účelovo určené finančné prostriedky (výmena okien na budove
športového areálu) poskytnuté od darcu, ktoré nepodliehajú procesu schvaľovania
orgánom obce.
2. Zmena rozpočtu bola vykonaná na základe uznesenia OZ v Slaskej č. 294/2018 zo dňa
28.06.2018 a spĺňala ustanovenia § 14 ods. 1 predmetného zákona. Hlavným dôvodom
rozpočtového opatrenia bola realizácia projektu financovaného z prostriedkov EÚ a to
tak na strane príjmov ako aj na strane výdavkov vo výške 300 000,00 €; rozpočet obce
zostal prebytkový.
3. Dňa 04.10.2018 bola OZ v Slaskej schválená tretia zmena rozpočtu na rok 2018,
uznesením č. 311/2018. Nárast príjmu v časti podielu daní z príjmov fyzických osôb
a realizácia projektu „Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov
v obci Slaská“ boli hlavnými zmenami v rozpočtovom opatrení; rozpočet naďalej
zostal prebytkovým.
4. Dňa 05.12.2018 bolo uznesením OZ v Slaskej č. 319/2018 schválené rozpočtové
opatrenie č. 4/2018, čím bola vykonaná posledná zmena rozpočtu obce, ktorá sa týkala
hlavne príjmov a výdavkov spojených s projektom EÚ (nákup techniky), kde sa
rozpočtoval príjem nenávratnej dotácie a následne výdavok na nákup strojov a ich
poistenia. Rozpočet zostal aj po poslednej zmene v roku 2018 prebytkovým.
Konštatujem, že kontrolovaný subjekt viedol v priebehu rozpočtového roka 2018
operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach v zmysle § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p. Subjekt vykonával zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami
schválenými orgánom obce v súlade s predmetným zákonom; kontrolou neboli zistené
nedostatky.
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ZÁVER
Kontrolou za preverované obdobie neboli zistené nedostatky.
Z uvedeného dôvodu bola z kontroly vyhotovená správa a preto nebolo potrebné
k výsledku kontroly prijímať nápravné opatrenia.
Dátum vyhotovenia správy: 01.03.2019
Správu vyhotovil: Ing. Lucia Borošová, hlavná kontrolórka obce

...................................

Dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou: 29.04.2019
Kontrolovaný subjekt zároveň potvrdzuje vrátenie dokladov predložených ku kontrole.
Správu o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt:

...................................
Mgr. Daniel G e l i e n
starosta obce
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