
Stanovisko 

hlavného kontrolóra obce Močenok k záverečnému úctu obce Močenok za rok 2017.  

    Záverečný účet obce bol spracovaný a zverejnený v čas, aby sa k nemu mohli občania vyjadriť.  

Ku dňu písania tohto stanoviska obec neobdŕžala ani jeden dotaz, pripomienku respektíve výhradu  

na použitie prostriedkov rozpočtu obce. Príjmy a výdavky obce, ako najpodstatnejšia časť 

záverečného účtu obce,  boli už prerokované na prvom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

konanom dňa 30. januára 2018. 

     Záverečný účet obce obsahuje všetky náležitosti tak ako to ukladá zákon o rozpočtových 

pravidlách. 

     Z pohľadu dlhodobého minimálne za posledné  volebné obdobie dochádza  k výraznej stabilizácii 

hospodárenia, keď rozpočet obce sa stáva viac ekonomickým ako politickým nástrojom rozvoja obce. 

    V hospodárení obce  sa prešlo k dlhodobému plánovaniu kapitálových investícií, čo má zásadný 

vplyv na úspešnosť ich realizácie v jednotlivých rokoch. 

     Výsledky roku 2017 hodnotím pozitívne predovšetkým na :  

- Dosiahnutý prebytok hospodárenia 263 007.- eur. 

- Naplnenie a vyššie plnenie podielových daní zo štátneho rozpočtu, ktorých plnenie bolo 

vyššie než ako predpokladal aj upravený rozpočet. 

- Plnenie vlastných daňových príjmov ako celku tak i v štruktúre, keď okrem dane zo stavieb 

a nehnuteľností bolo vyššie plnenie u všetkých daní a dokonca i poplatku za komunálny 

odpad cca o 13 300.- eur oproti pôvodnému plánu a o 2 200.- eur oproti upravenému. Tento 

bol  zvýšený, aby pokryl náklady obce s likvidáciou odpadu.  

- Boli naplnené pôvodne plánované kapitálové príjmy v upravených nastal výpadok 

o plánované príjmy na technologické vybavenie zberného dvora, kde k plneniu došlo až 

počiatkom roku  2018, čo však obec nemohla ovplyvniť.  

- Obdobná situácia je aj pri kapitálových výdavkoch, keď bolo naplnené pôvodne plánované 

avšak z vyššej moci nenaplnené upravené kapitálové výdavky z dôvodu oneskorenia dotácie 

na technologické vybavenie zberného dvora. 

- Zaujímavý je aj podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch, kde je ich podiel viac 

ako 25 %. 

- Posledným pozitívom , ktorý považujem za potrebné vyzdvihnúť je zadlženosť obce, ktorá 

medziročne v poslednom volebnom období klesala, čo pozitívne hodnotili i nezávisle 

ekonomické autority. Podrobná správa o investičných  aktivitách ako i vývoji dlhu bola daná 

starostom obce na predchádzajúcom riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam schváliť záverečný účet obce za rok 2017    

b e z    v ý h r a d. 

     Taktiež súhlasím s použitím prebytku hospodárenia za rok 2017, tak ako je navrhnuté 

predkladateľom. 

 

     V Zbehoch 14.marca 2018 


