
    

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Naháč za rok 2020 

 

 V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Naháč 

za rok 2020.  

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE NAHÁČ  

Návrh záverečného účtu obce Naháč za rok 2020 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) bol 

spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Návrh záverečného účtu bol zverejnený a verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce dňa 

01.06.2021 v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v 

súlade s § 9, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . 01.06. 

2021 bol zverejnený na webovej stránke obce  a v súlade s   § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. 

aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli . Neboli mi predložené žiadne pripomienky k 

návrhu záverečnému účtu obce Naháč.  

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ukladá obciam a VÚC okrem 

povinnosti zostaviť záverečný účet aj povinnosť dať si overiť účtovnú závierku 

audítorom, ktorý pri overovaní účtovnej závierky obce overuje aj dodržiavanie povinností 

podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy.  V čase vypracovania stanoviska mi správa ešte  nebola predložená, 

ale k správe p. auditor po telefonickom kontakte nemal námietky.  

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.:  

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  

 

Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do záverečného účtu obce a v súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne 

vysporiadala svoje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtu 

vyššieho územného celku. 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec má 

povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. 

Viacročný programový rozpočet obce Naháč na roky 2020 – 2022 (ďalej len „rozpočet“) 

bol schválený uznesením OZ č. 85 / 2019 dňa 4.12.2019.  

Počas rozpočtového roku bola vykonávaná aj priebežná kontrola plnenia rozpočtu. Zmeny 

rozpočtu sa v roku 2020 vykonávali aj v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 

138/2018, na základe ktorého o zmenách rozpočtu mohol v rámci uznesením určených 
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podmienok rozhodnúť starosta obce. Celkovo bolo v roku 2020 prostredníctvom 

schválených rozpočtových opatrení vykonaných7 zmien schváleného rozpočtu.  

Rozpočet na rok 2020 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje 

bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky a finančné operácie. Rozpočet 

obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet obce bol zostavený ako 

vyrovnaný. Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové 

príjmy. Bežné príjmy v celkovej výške 188.326,12.-€ boli tvorené najmä daňami z 

príjmov obyvateľov, daní, poplatkov. Príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 

17.161,12-€, z rezervného fondu obce bolo prostredníctvom finančných operácií do 

rozpočtu zapojených 38.456.-€.  Kapitálové výdaje obce boli plnené na úrovni 59 %. 

Znížené plnenie bolo spôsobené nenaplnením položiek na projektovú dokumentáciu 

územného plánu obce, chodníku, detského ihriska. Najvýznamnejšia investícia 

predstavovala rekonštrukciu kultúrneho domu. Zlepšila platobná disciplína občanov. 

Termíny úhrad daní a poplatkov ale odporúčam obci stanovovať tak, aby v dôsledku 

poklesu príjmov a zmenšenej platobnej schopnosti obyvateľov neprichádzalo 

k problémom pri nárazových platbách a k zvyšovaniu ich dlhov.  

Výška nesplatenej časti úveru na byty je vo výške 5.536,80.-€. Obec neprekročila celkovú 

sumu dlhu obce vo výške 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku. 

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročila v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému 

celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie 

a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

V súlade s ustanovením § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy prebytok alebo schodok rozpočtu sa zisťuje podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písm. 

b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa zverejneného 

záverečného účtu obec Naháč ukončila rozpočtový rok s prebytkom 5.525,43.-€, o použití 

prebytku rozhoduje uznesením OZ.  

V roku  2020 pre mimoriadne opatrenia prijaté zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len zákon č. 67/2020 Z. z.) mohla 

obec  podľa § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.  počas obdobia pandémie v roku 2020 na 

základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky 

rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania. Tento spôsob 

rozpočtového hospodárenia nie je porušením § 10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Obec v roku 2020 poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v celkovej výške 3 500.-€.  Na 

členské príspevky použila prostriedky vo výške 3 155,77.-€.  Položka – za porušenie 

finančnej disciplíny  bola naplnená len sumou 2 518, 81.-€ , čo je  plnenie na 34%.  

Rozpočet obce ovplyvnili aj mimoriadne opatrenia spojené s riešením opatrení proti Covid 

19 . Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií a na základe uznesenia č. 

122b/2018 rozpočet zostavuje bez programového členenia.  
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C. ZÁVER  

Návrh záverečného účtu obce Naháč za rok 2020 bol zverejnený v súlade s § 9 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.  

 

 

Naháč, dňa 10.06.2021 

 

 Bc. Jana Lopatková hlavná kontrolórka obce 

 


