
                                                            Stanovisko
            kontrolóra obce HNOJNÉ k záverečnému účtu obce za rok 2020

      V súlade s ustanovením § 18,ods.1,písm.c/zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov predkladám stanovisko k záverečnému účtu obce HNOJNÉ za rok 2020.
Stanovisko je vypracované na základe predkladaného záverečného účtu, schváleného rozpočtu na 
rok 2020 a jeho úprav, materiálov predložených k následným finančným kontrolám a poznatkov z 
kontrolnej činnosti.

     V zmysle § 16 ods.1 zákona č.583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je povinnosťou obce po skončení 
kalendárneho roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu obce 
a tento predložiť na schválenie zastupiteľstvu obce.

     Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje všetky zákonom stanovené údaje. Zároveň je 
splnená aj zákonom určená podmienky prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich 
mesiacov   po uplynutí rozpočtového roka podľa § 16, ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách.

     Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov,ktoré charakterizujú výsledky 
ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky rozpočtového 
hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Záverečný účet obsahuje 
najmä:

– údaje o plnení rozpočtu
– správu o činnosti obce
– správu o hospodárení obce
– údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet,kapitalový a finančné operácie v súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou
– bilanciu aktív a pasív
– údaje o nákladoch a výnosoch
– pohľadávky a záväzky

Podkladom na spracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok  2019 boli :
– rozpočet na rok 2020 a jeho úpravy
– účtovné výkazy k 31.12.2020 a poznámky k účtovnej závierke
– výsledky inventarizácie
– poznatky z kontrolnej činnosti

     Obec viedla učtovníctvo o stave a pohybe majetku, príjmoch a výdavkoch a o výsledku 
hospodárenia podľa zákona 431/2002 Zb.u účtovníctve v znení zmien a predpisov.
Pri overovaní skutočností podľa§ 16 ods.3 zák.583/2004Zb.o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov neboli zistené porušenie citovaného zákona.

Inventarizácia majetku,pohľadávok a závazkov obce bola vykonaná podľa pokynov starostu obce v 
súlade s § 29 a § 30 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce HNOJNÉ pre rok 2020 bol vedený v súlade s metodikou jednotného triedenia 
príjmov a výdavkov/rozpočtová klasifikácia/,  ustanovenej výnosom MF SR. Obec v súlade s 



ustanovením § 14, ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách vedie operatívnu evidenciu o všetkých 
rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.
Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený uznesením OZ Hnojné č.52/2019
 dňa 4.12.2019 počtom hlasov 5 poslancov.a to v celkovej výške 205 139,- eura ako vyrovnaný.Bol 
zmenený 4 x Obecným zastupiteľstvom, posledná úprava bola schválená 04.12.2020 uznesením 
č.98/2020 počtom hlasov 5 poslancov a po poslednej úprave  bol rozpočet ako vyrovnaný v sume 
268 004,93- eura
Rozpočet  obsahuje bežné, kapitalové a finančné operácie. V rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy
k ŠR v ramci prenesených komentencii štátu,finančné vzťahy k dotáciam a fondov obcí.

Obec v priebehu roka 2020 zabepečovala všetky základe činnosti súvisiace samostatným 
hospodárením s majetkom vo vlastníctve obce,príjmami,dotáciami so ŠR  a zabezpečovala 
financovanie originálných a prenesených kompetencii na všetkých úsekoch činnosti v súlade s 
platnou legislatívou.

     V závere je možné konštatovať,že

– učtovná závierka za rok 2020 bola vykonaná v súlade so zákonom č.431/2002 z.z.o 
účtovníctve v platnom zení a zákonom 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov .

– Predkladaný záverečný účet za rok 2020 je spracovaný v súlade s § 16 zákona č.583/2004 o 
rozpočtových pravidlách v platnom znení.

– Návrh záverečného účtu za rok 2020 bol zverejnený pred jeho schválením.

Na základe uvedeného podľa § 16 ods.8 zákona 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení odporúčam zastupiteľstvu obce uzatvoriť prerokovanie návrhu 
záverečného účtu za rok 2020 s výrokom

                           súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad 

V Hnojnom, 11.2.2020                                                                  ing. Dušan Valovčík
                                                                                                        kontrolór obce


