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Potvrdenie o prevzatí správy kontrolov.
subjektom (dátum a podpis)
Na základe plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2019 bod 1. Som vykonal kontrolu plnenia
rozpočtu za I.polrok 2019
Legislatíva
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Návrh
rozpočtu bol spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpoč. pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený na
rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa 28. 12.2018 uznesením 12/2018. Rozpočet bol schválený
uznesením č. 7. Účelom kontroly bolo zistiť ako obec plní čerpanie jednotlivých náhodne vybratých
a schválených položiek obce za I. polrok 2019

Zistenia kontroly:
Kontrola náhodne vybraných príjmových položiek a ich plnenie k 31.6.2019
Položka
111003
121001
212003

schválený rozpočet
Výnos dane
152 200
Daň z pozemkov
1 145
príjmy z prenajmu Budov 70

upravený
159000
1 145
70

čerpanie
80 080
132
0

% plnenie
50
12
0

Plnenie príjmov spolu

650 301

667 827

94 544

14

plnenie príjmov je skreslené pre neplnenie kapitálových príjmov/Viď sumárna zostava/
Náhodne vybrané výdavkové položky a ich plnenie k 31.6.2019 za funkčnú klasifikáciu
Položka

schválený rozpočet

upravený

čerpanie

% plnenie

632001 el. energia

2 000

2 000

605

30

632005 telekom.služy
632003 poštovné služby

1 000
200

1 000
4000

696
268

70
67

plnenie výdavkov celkom 650 301

667 827

84 463

Obec v kontrolovanom období postupovala v súlade so schváleným rozpočtom.
Čerpanie na jednotlivých položkách schválených poslancami OZ je primerané
kontrolovanému obdobie a plneniu jednotlivých úloh ,okrem kapitálového rozpočtu

Prílohy :sumárna zostava príjmov a výdavkov s rozdelením na hlavné kategórie
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