
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce Motešice za rok
2018

     Hlavný kontrolór obce Motešice v zmysle §18 zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej 
národnej rady o obecnom zriadení predkladá  nižšie uvedené stanovisko k hospodáreniu obce 
Motešice za rok 2018. Podkladom pre vypracovanie predkladaného stanoviska bola Správa o 
hospodárení OcÚ Motešice za rok 2018.

  

   Z predloženého dokumentu vyplývajú nasledovné zistenia:

1. časť PRÍJMY

 transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ bol oproti 
predchádzajúcemu roku 2017 zvýšený iba o 1,3%, čo predstavuje 4 256€

 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol vyšší o takmer 7,5%, čo 
tvorí sumu 20 708€

 výška dane zo stavieb, z pozemkov, dane z bytov a dane za psa bola oproti roku 2017 
vyššia iba o 2,5% (1 138€)

 príjem za komunálny odpad bol takmer rovnaký ako v predchádzajúcom roku
 v konečnom súčte bol v medziročnom príjme zaznamenaný nárast iba o 2%, čo činí 

sumu 17 599€ + príjmy za stravné ŠJ - 22 463€

2. časť VÝDAVKY

 výdavky v oblasti správa obce, matrika, regionálna oblasť a register adries boli o 12% 
vyššie (11 496€), čo súvisí s valorizáciou a so službami, ktoré boli poskytnuté v roku 
2018 a to predovšetkým vyraďovanie - archív a správou WEB stránky - GDPR, SMS 
hlásnik a pod.

 Výdavky za verejné osvetlenie boli o 12% vyššie, čo tvorí sumu 877€, z dôvodu 
nákladov na údržbu

 výdavky na požiarnu ochranu boli spolu s dotáciou  zo štátneho rozpočtu na pracovné 
odevy a špeciálne stroje porovnateľné s výdavkami za rok 2017

 výdavky na rozvoj obcí boli vyššie o 6 210€, čo je nárast takmer o 40%. Je to 
dôsledok nutnosti využívať pomoc brigádnikov vo väčšej miere z dôvodu nedostatku 
pracovnej sily a potreby nákupu PHM do traktora

 výdavky na prevádzku miestnych komunikácií boli aj napriek údržbe ciest (3 144€) 
znížené o 2 768€ (36%)



 výdavky na komunálny odpad boli nižšie o 9 883€, čo sú porovnateľné náklady ako v 
roku 2017, keďže v predchádzajúcom roku zahŕňali uvedené výdaje aj poplatok za 
projekt kompostovania

 výdavky na telovýchovnú jednotu boli vyššie o sumu 3 349€, teda o 63%. V roku 
2018 pribudla TJ-te svetelná tabuľa, bol spolufinancovaný projekt kriminalita, 
výdavky súvisia aj s vypilovaním stromov a úpravou povrchu detského ihriska

 výdavky za kultúrnu činnosť boli nižšie o takmer 100%, teda o 34 717€, keďže v 
predchádzajúcom roku bol rozpočet navýšený o plánovanú rekonštrukciu KD. V roku 
2018 boli prostriedky využité hlavne na údržbu budov a nákup strojov (sporák) a 
vybavenia (stoličky, stoly, žalúzie) do Novej školy v Dolných Motešiciach. Znížené 
boli aj náklady za energie - biomasa

 na základe výdavkov na projekt "dom smútku" a pasportizácie cintorínov boli tieto 
výdaje zvýšené medziročne o 7 019€

 výdavky na údržbu budov a prevádzkové zariadenia ZŠ a MŠ boli použité v súlade s 
rozpočtom (oprava podlahy v triede) a na nákup zariadení, ktoré schválilo obecné 
zastupiteľstvo (domček na náradie, doskočisko) 

 celkovo výdavky medziročne klesli o 5%, čo činí 10 490€. 
 čerpanie výdavkov spolu za ZŠ a MŠ zodpovedá rozpočtu

Kapitálové výdavky vzrástli oproti roku 2017 o sumu 119 749€. Je to kvôli nákupu techniky k
projektu "kompostovisko" (EÚ, ŠR)  

Finančné prostriedky použila obec z rezervného fondu v úhrnnej výške 5 890€, vytvoreného z
prebytku z hospodárenia v roku 2017 (projekt nový stavebný obvod, splátka konvektomatu).

Splácanie úverov prebehlo preukázaním na príslušné úverové účty.

Prehľad nedoplatkov

 súhrnná výška nedoplatkov na daniach za rok 2018 predstavuje ku dňu 31.12.2018 
sumu 4 255,19€. Najvyššiu časť predstavuje nedoplatok subjektov:
SHR - IČO 13970828 .......... 3 443,81€
Súpisné číslo: 155.................... 523,50€

 súhrnná výška nedoplatkov za komunálny odpad a psa k 31.12.2018 je 1 637,14€. 
Najvyššiu sumu predstavuje nedoplatok na súpisných číslach:
s.č. 155 ....................... 117,33€
s.č. 262 ....................... 129,50€
s.č. 319, p.č. 30/12 ...... 821,31€

Nedoplatky za odpad sú v porovnateľnej výške ako za rok 2017 a nedoplatky za dane sa 
znížili na polovicu.



Záverečné stanovisko

Hlavný kontrolór obce konštatuje, že správa o hospodárení obce za rok 2018 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 11.02.2019                                            ___________________________

                                                                                                      Gešnáblová Radka

                                                                                              hlavný kontrolór obce Motešice


