Obec Štefanov – kontrolór obce
Vec:
Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce Štefanov
za rok 2018
V zmysle § 18 zákona 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bola v roku 2018 vykonávaná priebežne kontrola hospodárenia, vedenia
účtovníctva, spracovávania miezd, miestnych daní a poplatkov.
Rozpočet obce na rok 2018 bol prerokovaný a odsúhlasený na riadnom Obecnom
zastupiteľstve dňa 12.12.2017 Uznesením č. 146/2017
Rozpočet nebol menený Uznesením Obecného zastupiteľstva, len rozpočtovým
opatrením starostu obce.
Rozpočet je vnútorne členený na bežný a kapitálový.
Obecný úrad Štefanov spracováva všetky účtovné operácie v súlade so zákonom
431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov, čo potvrdzuje aj správa audítora.
Inventarizácia majetku a záväzkov obce bola vykonaná v súlade so zákonom
o účtovníctve, inventúrne zápisy boli odsúhlasené a podpísané členmi inventarizačnej
komisie. Inventarizačné rozdiely neboli zistené.
Dodržiavanie zákona 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v jednotlivých oblastiach:
1/ Dodržiavanie zákona.
V priebehu roku bolo dodržané §-ové ustanovenie 12, rokovanie Obecného
zastupiteľstva, nakoľko zastupiteľstvo bolo zvolané 4-krát.
2/ Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva.
Plnenie uznesení bolo štandardne na dobrej úrovni. Kontrola plnenia uznesení bola
pravidelne vykonávaná v priebehu medzi jednotlivými obecnými zastupiteľstvami.
Celkovo boli prijaté uznesenia č. 159/2018 – 211/2018
3/ Vybavovanie sťažností a žiadostí.
Celkovo za rok 2018 nebola prijatá žiadna sťažnosť.
4/ Pokladničné operácie, bezhotovostný pohyb financií, vedenie účtovníctva, spracovanie
miezd.
Kontrola bola orientovaná na správnosť toku peňažných prostriedkov. Bola vykonaná
kontrola na danú oblasť v rôznych časových obdobiach.
Evidencia stravných lístkov je vedená v poriadku. Mzdy sú vystavované a účtované podľa
platných mzdových predpisov.
Počas kontroly boli preverené nasledovné doklady:

OBECNÝ ÚRAD
Debetné a kreditné pohyby
Debetné a kreditné pohyby

VÚB 2321182/0200
PRIMA BANKA 2602081003/5600

Nájomné byty – 24 b.j.
Debetné a kreditné pohyby

PRIMA BANKA 2602086007/5600

Dotačný účet
Debetné a kreditné pohyby

PRIMA BANKA 2602088002/5600

Nájomné byty – 16 b.j.
Debetné a kreditné pohyby

PRIMA BANKA 2602081011/5600

Sociálny Fond

VÚB 11692321182/0200

Hotovosť
Príjmové a výdavkové pohyby
Počas roku bola vykonaná 4x inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Pokladňa
Príjmové a výdavkové pohyby
Počas roku bola vykonaná 4x inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti.
5/ Oblasť daní a poplatkov
Výber daní a poplatkov sa vykonáva priebežne.
Celkovo obec uskutočnila:
Predpis
POZEMKY
46 487,59 €
STAVBY
30 018,35 €
BYTY
212 €
SPOLU :

76 717,94 €

TKO
PES

26 745,93 €
527 €

SPOLU :

103 990,87 €

Odporúčam pohľadávky vymáhať dostupnými prostriedkami, aby neprišlo k
premlčaniu pohľadávky. Ak sú niektoré pohľadávky už premlčané, na základe zásady verného
zobrazenia majetku účtovnej jednotky, navrhujem takéto pohľadávky odpísať.

Obec poskytla počas roku 2018 nasledovné dotácie:
Šachový klub
Jednota dôchodcov Slovenska
Stolnotenisový klub
eRko Štefanov
Rímsko-katolícky farský úrad
Športový futbalový klub Štefanov
Špeciálna základná škola Šaštín
Novomeský Roman
ZO SZZ Vinice Štefanov

400
600
400
500
6 000
9 900
50
500
500

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade
s VZN č.3/2012 o dotáciách.
Disciplína a kvalita zúčtovania poskytnutých dotácií sa jednoznačne zlepšila.
Uznesením č. 172/2018 Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Štefanov
za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo týmto súhlasilo s
mojim stanoviskom kontrolóra k Záverečnému účtu, ktoré som predložil na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Obce Štefanov dňa 27.6.2018
V roku 2018 Obecné zastupiteľstvo neschválilo rozpočet Obce Štefanov na rok 2019.
Obec neprijatím rozpočtu nemôže hospodáriť štandardným spôsobom v roku 2019 a musí
plniť svoju funkciu v rozpočtovom provizóriu až do schválenia nového rozpočtu na rok 2019
6/ Záver
Počas celého účtovného obdobia roku 2018 postupovala obec v zmysle zákona
369/1990 Z.z. O obecnom zriadení, zákona 138/1991 Z.z. O majetku obcí, zákona 523/2004
Z.z. O rozpočtových pravidlách, zákona 597/2003 Z.z. O financovaní Základných škôl
a školských zariadení, zákona 431/2002 Z.z. O účtovníctve a Opatrenia MF SR 24501/2003,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre
rozpočtové organizácie a obce všetky v znení neskorších predpisov.

Štefanov 27.februára 2019
Ing. Sova Roman v.r.
kontrolór

