Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2019
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších prepisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Dolný
Harmanec za rok 2019
Moje odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
obce Dolný Harmanec za rok 2019, ktorý bol zverejnený dňa 14.07.2020 na úradnej tabuli
obce Dolný Harmanec.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu obce Dolný Harmanec za rok 2019 na základe dvoch hľadísk.
1. Zákonnosť preloženého návrhu záverečného účtu obce Dolný Harmanec za rok 2019
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Dolný Harmanec za rok 2019 ( 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.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce Dolný Harmanec
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zásadami rozpočtového hospodárenia
obce.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Dolný Harmanec
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obci 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, odsek 9
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec si zatiaľ nesplnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy“) zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku
podľa osobitného predpisu, ktorým je zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (§9 ods.4) /do konca roka/
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu
v členení podľa § 10 odsek 3 zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív
a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade
s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa
ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá
je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracovala a preložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov
podľa ekonomickej klasifikácie na úrovní hlavnej kategórie, kategórie a položky. Návrh
záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a preložila podľa
funkčnej klasifikácie.
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. V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje hospodárenie k štátnemu
rozpočtu a k rozpočtom vyšších územných celkov. Predložený návrh záverečného účtu
obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách
podľa jednotlivých príjemcov neobsahuje, pretože obec nevykonáva podnikateľskú
činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie obce Dolný Harmanec sa riadilo rozpočtom, ktoré schválilo
obecné zastupiteľstvo dňa 10.12.2018, uznesením č. 29/2018
Dňa 30.9.2019 uznesením č. 33/2019 bolo OZ schválená úprava rozpočtu.
Schválený rozpočet obce k 31.12.2019
Rozpočet obce v EUR:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Finančné príjmy
Finančné výdavky
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Schválený
117 980,00
117 980,00

Upravený
208 479,00
208 479,00

117 980,00
102 110,00

134 463,00
144 776,00

0,00
15 870,00
0,00
0,00

0
60 000,00
74 016,00
3 703,00

1.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
1.2. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
1.1. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2019
Rozpočet na rok 2019
208 479,00

Skutočnosť k 31.12.2019
195 279,67

Plnenie v %

Skutočnosť k 31.12.2019
136 307,56

Plnenie v %

94

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
134 463,00

101

2. Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019
0

0

3. Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2019
74 016,00

Skutočnosť k 31.12.2019
58 972,11

1.2.. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2019
Rozpočet na rok 2019
208 479,00

Skutočnosť k 31.12.2019
187 019,11

Plnenie v %

Skutočnosť k 31.12.2019
136 539,96

Plnenie v %

Skutočnosť k 31.12.2019
46 706,15

Plnenie v %

90

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
144 776,00

94

2. Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2019
60 000,00

78

3. Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2019
3 703,00

Skutočnosť k 31.12.2019
3 773,00
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Plnenie v %
102

Celkový štrukturálny prehľad príjmov a výdavkov obce k 31.12.2019
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce – prebytok
Štrukturálny prehľad bežných rozpočtových príjmov a výdavkov

195 279,67
187 019,11
8 260,56

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Schodok bežného rozpočtu

136 307,56
136 539,96
-232,70

Štrukturálny prehľad kapitálových rozpočtových príjmov a výdavkov
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

0,00
46 706,15
-46 706,15

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Prebytok finančných operácií
Výsledok hospodárenia - prebytok

58 972,11
3 773,00
55 199,11
8 260,56

II. POUŽITIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019
Výsledok hospodárenia za rok 2019 je prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
8 260,56€.
Zostatok finančných prostriedkov bude príjmom rozpočtu obce v roku 2020.
BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2019
AKTÍVA:
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie
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ZS k 01.01.2019
204 354,64
155 088,74

KZ k 31.12.2019
214 350,39
196 452,85

0,00
125 610,74
29 478,00
48 925,57

0,00
166 974,85
29 478,00
17 028,16

0,00
5 646,23
43 279,34
340,33

0,00
8 767,60
8260,56
869,38

PASÍVA:
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Z toho:
Výsledok hospodárenia
Oceňovane rozdiely
Záväzky
Z toho
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Zúčtovanie medzi subjekt.verej.správy
Zákonné rezervy
Časobé rozlíšenie

ZS k 01.01.2019
204 354,64
188 709,22

KZ k 31.12.2019
214 350,39
177 918,34

188 010,35
698,87
8 322,58

177 219,47
698,87
29 623,23

305,00
7 501,58
0,00
516,00
7 322,84

544,62
16 525,04
0,00
516,00
6 808,82

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2019
Obec má bankový úver. K 31.12.2019 je zostatok úveru vo výške 12 037,57€.
C. ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Dolný Harmanec za rok 2019 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16, odsek 5 zákona. O rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Dolný Harmanec za rok 2019 bol v zmysle § 9, odsek 2
zákona o obecnom zriadení a § 16, odsek 9 zákona. O rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2019 a hospodárenie obce za rok 2019 bude v súlade s §
9, odsek 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 odsek 3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2019 bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v platnom znení. Účtovná závierka za rok 2019 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu obce Dolný Harmanec k 31.12.2019
a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
O účtovníctve v platnom znení.
V súlade s § 16, odsek 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu
obce Dolný Harmanec za rok 2019 výrokom
„ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad “
Dolný Harmanec, 24.07.2020
Hlavná kontrolórka obce
Anna Kubaliaková
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