
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce Motešice za rok
2017

     Hlavný kontrolór obce Motešice v zmysle § 18f odst.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o 
nižšie uvedené stanovisko k hospodáreniu obce Motešice za rok 2017. Podkladom pre 
vypracovanie predkladaného stanoviska bola Správa o hospodárení OcÚ Motešice za rok 
2017.

     Z predloženého dokumentu vyplývajú nasledovné zistenia:

1. časť PRÍJMY

 transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ bol oproti 
predchádzajúcemu roku 2016 zvýšený o 7,1%, čo predstavuje 21 082€

 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol vyšší o takmer 7%, čo 
zodpovedá sume 18 045€

 výška dane zo stavieb, z pozemkov, dane z bytov a dane za psa bola oproti roku 2016 
vyššia o 25% (9 253€)

 príjem za komunálny odpad bol porovnateľný s predchádzajúcim rokom
 v konečnom súčte bol v medziročnom príjme zaznamenaný nárast o 7%, čo činí sumu 

48 460€

2. časť VÝDAVKY

 výdavky v oblasti správa obce, matrika, regionálna oblasť a register adries boli v 
porovnateľnej výške ako v predchádzajúcom roku

 výdavky za verejné osvetlenie boli o 5% vyššie, čo súvisí s nákladmi na uskutočnený 
audit verejného osvetlenia

 výdavky na požiarnu ochranu boli síce vyššie o takmer 100% (2 040€), súvisí to však 
s dotáciou zo štátneho rozpočtu na pracovné odevy a špeciálne stroje

 výdavky na rozvoj obcí boli nižšie o takmer 6% (912€)
 výdavky na prevádzku miestnych komunikácií boli porovnateľné ako v roku 2016
 výdavky na komunálny odpad boli vyššie o 10  049€, čo súvisí hlavne s projektom 

kompostovania
 výdavky na telovýchovnú jednotu boli v súlade s rozpočtom
 výdavky za kultúrnu činnosť boli vyššie o 37 149€, čo zodpovedá schváleným 

výdavkom na rekonštrukciu stropov, schodov a údržbu KD, nákupu vybavenia 
kuchynky KD a Novej školy

 celkovo vzrástli výdavky medziročne o 22%, čo činí 46 759€. Daná suma zodpovedá 
schváleným výdavkom na rekonštrukcie KD a správe projektu kompostoviska. Výška 
čerpania zodpovedá výške rozpočtu.

 čerpanie výdavkov spolu za ZŠ a MŠ zodpovedá rozpočtu

Kapitálové výdavky vzrástli oproti roku 2016 o 28%, čo predstavuje 8 123€ a súvis je hlavne 
s kúpou pozemku za telocvičňou. 



Finančné prostriedky použila obec z rezervného fondu v úhrnnej výške 23 213€, vytvoreného 
z prebytku z hospodárenia v roku 2016. Tieto prostriedky boli použité na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií, na úhradu polovice sumy za kúpu pozemku za školou a splátky za 
konvektomat do ŠJ.

Splácanie úverov prebehlo preukázaním na príslušné úverové účty.

Prehľad nedoplatkov

 súhrnná výška nedoplatkov na daniach za rok 2017 predstavuje ku dňu 31.12.2017 
sumu 9 056,95€. Najvyššiu časť predstavuje nedoplatok subjektov:
Slavomír Magál - SHR .......... 5 900,03€
MBL spol. s r.o. ..................... 2 432€
Smolka Jozef .......................... 514,09€

 súhrnná výška nedoplatkov za komunálny odpad a psa je 1 502,14€. Najvyššiu sumu 
predstavuje nedoplatok, ktorý neuhradil k 31.12.2017 Putera Maroš vo výške 702,31€,
Tomečková Simona 206,00 €.

Nedoplatky sú v porovnateľnej výške ako za rok 2016.

Záverečné stanovisko

Hlavný kontrolór obce konštatuje, že správa o hospodárení obce za rok 2017 je vypracovaná 
prehľadne a vecne. Správa obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 odst. 5 zákona 
číslo 583/2004 Z.z., zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Finančné 
prostriedky boli vynakladané hospodárne a v súlade so schváleným rozpočtom obce Motešice.

v Motešiciach dňa 26.02.2018                                            ___________________________

                                                                                                      Gešnáblová Radka

                                                                                              hlavný kontrolór obce Motešice


