Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra obce Tureň k ZÁVEREČNÉMU ÚČTU
obce Tureň za rok 2019.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V súlade s ustanovením § 18,ods. 1,písm.c/ zákona ž.369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám nasledovné stanovisko.
1.Rozpočet obce na rok2019 bol schválený až dňa 11.04.2019,uznesením č.40/04/2019.
Z uvedených dôvodov obec hospodárila prvý štvrťrok podľa rozpočtového provizória
z predchádzajúceho roka.
2.Následne prijatý rozpočet bol 1 x upravovaný až dňa 27.12.2019 uznesením č.74/12/2019.
3:Podľa predložených dokumentov súpisu majetku konštatujem a previerkou to bolo overené,
že inventarizácia majetku obce ku dňu 31.12. bola vykonaná v súlade s ustanovením § 29
zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov..
4.Príjmy a výdavky sú porovnateľné s predchádzajúcim zúčtovacím obdobím. Väčšou
zmenou
bola akcie: Zateplenie budovy MŠ+ iné stavebné úpravy. Nakladanie s finančnými
prostriedkami boli primerané možnostiam obce.
5.Výrazné rozdiely v príjmovej a výdavkovej časti oproti predchádzajúcemu roku boli zistené
iba v súvislosti s úpravou budovy a areálu MŠ.
6.Výdavky rozpočtu za mesiac december 2019 sú porovnateľné s celoročným priemerom.
7.Zostatky finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce boli overené inventarizáciou
majetku a tiež vykonanou kontrolou. Rozdiely neboli zistené.
8.Pohľadávky sú evidované najmä u dane z nehnuteľností- boli v minimálnej sume.
9.Záväzky sú v minimálnej výške a to najmä z titulu zúčtovania medzi subjektami verejnej
správy a z účelovej rezervy.
10.Peňažné fondy obce neboli v roku 2019 evidované.
11.Dotácie zo štátneho rozpočtu boli oproti minulým rokom značne vyššie /akcia zateplenie
MŠ/,ďalej tiež na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ. Ostatné
položky boli v menších sumách a čiste účelové. Čerpanie bolo až 99,82¨%.
12.Granty a transfery boli účelovo určené a to tak zo štátnych, krajských, ale aj z okresných
zdrojov a tiež čerpané.
13.Záverečný účet obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve bol zverejnený
Na úradnej tabuli v obci a tiež na Web-stránke obce od 22.6.2020.
14.Do času spísania tohto stanoviska ročnú uzávierku za rok 2019 audítor ešte neoveril.
15.Predložený záverečný účet je zostavený v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, s bilanciou
aktív a pasív. Obec Tureň v súčasnosti neeviduje príspevkové organizácie v priamej
pôsobnosti a teda nie sú potrebné ani záruky príjemcov. Rovnako obec nepodniká, teda táto
činnosť nie je evidovaná.
16. Z Á V E R = Na základe predloženého stanoviska žiadam poslanecký zbor uzavrieť
rokovanie o tomto bode programu s prijatím nasledovného uznesenia:
„Obecné zastupiteľstvo v Turni s c h v a ľ u j e Záverečný účet za rok 2019 b e z
v ý h r a d „.
Vypracoval a predkladá:
JUDr. Zoltán Németh, Hlavný kontrolór
V Turni, dňa 23.júna 2020.
–––––––––––––––Odovzdané 1 x-starosta,1 x-učtovníčka,7 x-poslanci. Na rokovanie júnovej schôdze O.Z

