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Návrh na uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici dňa ........................2020

K bodu programu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Liptovská Sielnica

k Návrhu záverečného účtu obce Liptovská Sielnica za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Sielnici:
1. schvaľuje
Celoročné hospodárenie obce Liptovská Sielnica bez výhrad.
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ODBORNÉ STANOVISKO
hlavného kontrolóra obce Liptovská Sielnica k Návrhu záverečného účtu obce Liptovská Sielnica
za rok 2019
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len v „z.n.p.“) predkladám odborné stanovisko k Návrhu záverečnému účtu Obce Liptovská
Sielnica za rok 2019, ktoré hlavný kontrolór obce vypracoval na základe predloženého Návrhu záverečného
účtu obce za rok 2019 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2019.
Predkladané stanovisko vychádza z vlastnej analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov
obce. Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom
obce za rok 2019.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu z dvoch hľadísk:

1.

Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu za rok 2019 bol spracovaný v súlade s ust. § 16 Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v „z. n. p.“ a je
predkladaný na prerokovanie do obecného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. najneskôr do
šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka v súlade s ust. § 16 ods. 12 cit. zákona.

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu za rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce dňa 11.05.2020 v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením
v obecnom zastupiteľstve v súlade s ust. § 16 ods. 9 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a ust. § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v „z. n. p.“.

1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnila
povinnosť dať si overiť audítorovi účtovnú závierku za rok 2019.

2.

Návrh záverečného účtu obce Liptovská Sielnica obsahuje údaje o:
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v nasledovnom členení:
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy,
- prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019,
- tvorba a použitie prostriedkov fondov,
- bilancia aktív a pasív k 31.12.2019,
- prehľad o stave a vývoji dlhu 31.12.2019,
- finančné usporiadanie vzťahov obce k štátnemu rozpočtu a ostatným právnickým osobám.

3.

Návrh záverečného účtu obce Liptovská Sielnica neobsahuje údaje o:
- hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce - obec nie je zriaďovateľom
príspevkových organizácií,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v členení podľa jednotlivých príjemcov - v roku 2019 obec poskytla dotácie podľa
§ 7 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti - obec nevykonávala v roku 2019 podnikateľskú
činnosť,
- hodnotenie
plnenia
programov
obce
obec
neuplatňuje
program.
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B.

SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a po skončení roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do Záverečného účtu obce.
Predložený Návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou.
Záverečný účet vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenie, zhodnocuje
plnenie bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií.
Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších opatrení (opatrenie MF
SR č. MF 25189/2008-311 a opatrenie MF SR č. MF 24240/2009-31), ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpočtové, príspevkové
organizácie a obce.
1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Uznesením obecného
zastupiteľstva číslo 116/2018 zo dňa 29.10.2018. Pôvodný rozpočet bol upravený Uznesením
č. 25/2019 zo dňa 28.2.2019.
Upravený rozpočet bol po úprave schválený ako celkove prebytkový.
Bežný rozpočet:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie: prebytok

Upravený rozpočet
234 500
234 300
200

Plnenie rozpočtu
271 073,11
230 076,93
40 996,18

Plnenie v %
116
98

Upravený rozpočet

Plnenie rozpočtu

Plnenie v %

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie: schodok

30 000
27 000
3 000

0
39 972,96
- 39 972,96

0
148

Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie: prebytok/schodok

Upravený rozpočet
0
0
0

Plnenie rozpočtu
0
0
0

Plnenie v %
0
0

Upravený rozpočet
264 500

Plnenie rozpočtu
271 073,11

Plnenie v %
102

ROZPOČET CELKOM:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie: prebytok

261 300
3 200

270 049,89
1 023,22

103

Celkový upravený rozpočet bol zostavený ako prebytkový v sume 3 200 €. Skutočné plnenie príjmovej
časti rozpočtu bolo vo výške 271 073,11 €, to je 102 % plnenie predpokladaných príjmov, z toho
bežné príjmy boli vo výške 2713073,11 €, kapitálové príjmy 0 € a finančné operácie 0 €. Plnenie
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výdavkovej časti rozpočtu bolo vo výške 270 049,89 €, čo je 103 % plnenie predpokladaných
výdavkov, z toho bežné výdavky boli vo výške 230 076,93 €, kapitálové výdavky 39 972,96 €
a finančné operácie 0 €.
Prebytok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol v sume 1 023,22 € (rozdiel bežného
a kapitálového rozpočtu). Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami bol 0 €, to
znamená, že rozpočet celkom je tiež prebytkový v sume 1 023,22 €. Navrhujem celú túto sumu
presunúť do rezervného fondu.

2.

Hodnotenie plnenia rozpočtu obce

2.1. Plnenie bežných príjmov a čerpanie bežných výdavkov (bežný rozpočet)

a) v príjmovej časti rozpočtu obce bol najmä:
- vyšší príjem z výnosu dane z príjmov o 12 071 €, (rozpočtovaný príjem bol 190 000 €, skutočné
plnenie bolo 202 071 €),

- vyšší príjem dane za ubytovanie o 2 867 € (rozpočtovaný

príjem 6 300 €, skutočné plnenie

9 167 €), išlo o doplatky za 4Q/2018,

- vyšší príjem poplatkov z TKO o 525 € (rozpočtovaný

príjem 4 000 €, skutočné plnenie

4 525 €),

- vyšší bol príjem na dani z nehnuteľností o 2 199 € (rozpočtovaný príjem bol 9 850 €, skutočné
plnenie bolo 12 049 €), pri tejto dani evidujeme pohľadávku vo výške 1 877 €, z toho 1 355 €
Agronova,

- nižší príjem prenájmu budov o 785 € (rozpočtovaný

príjem bol 3 020 €, skutočné plnenie
2 235 €), jedná sa o príjem z prenajatých budov na podnikanie, športové, kultúrne akcie, smútočné
obrady,

- nižší bol príjem za užívanie verejného priestranstva (parkovanie) o 60 €, (rozpočtovaný príjem 200
€, skutočné plnenie 140 € ).

b) vo výdavkovej časti rozpočtu obce bol najmä:
- celkove sa zvýšili náklady v kapitole Výkonné a zákonodarné orgány (rozpočtovaný príjem bol
101 880 €, skutočné plnenie 113 145 €).
2.2. Plnenie kapitálových príjmov a čerpanie kapitálových výdavkov (kapitálový rozpočet)
Kapitálový rozpočet bol príjem vo výške 30 000 € (príjem z predaja majetku LVS 30 000 €
- neuskutočnil sa, preložený na rok 2020). Zo skutočných kapitálových výdavkov plánovaných vo
výške 27 000 € sa prostriedky použili celkom vo výške 39 973 € a to hlavne na nákup snežnej frézy
(1 817 €), rekonštrukciu strechy KD (16 585 €) a rekonštrukcia schodov OcÚ (16 992 €), projekty na
plynofikáciu MŠ + OcÚ (1 742 €) a obnova verejného osvetlenia (2 837 €).
Z uvedeného vyplýva, že kapitálový rozpočet skončil so schodkom 12 973 €.
2.3. Analýza príjmových a výdavkových finančných operácií (finančné operácie)
Finančné operácie boli v pôvodnom rozpočte plánované 10 500 €, po zmene rozpočtu už
neboli plánované.
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3. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia obce za príslušný rozpočtový rok vo výške
minimálne 10 % z prebytku rozpočtu. Vedie sa na analytickom účte. Minimálna tvorba rezervného
fondu za rok 2019 na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2019 je vo výške 102 €.
Zostatok z predchádzajúceho roka je vo výške 2 992 €.
Sociálny fond je tvorený zostatkom z predchádzajúceho obdobia vo výške 311,44 €
a prídelom vo výške 1,25 % z objemu hrubých miezd za rok 2019 vo výške 536,03 €, čiže spolu bol
847,47 €. V roku 2019 boli prostriedky čerpané na stravné lístky vo výške 705,02 €, teda k 31.12.2019
je zostatok na účte sociálneho fondu 142,45 €. Obec nevedie tieto prostriedky na samostatnom
bankovom účte.

4. Usporiadanie finančných vzťahov obce k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
iným obciam
Obec Liptovská Sielnica mala finančné vzťahy so štátnym rozpočtom spolu vo výške 19 300
€. V roku 2019 obec neuzatvorila žiadnu zmluvu s rozpočtom VÚC ani inými obcami.

5.

Prehľad o obcou poskytnutých dotáciách

Obec Liptovská Sielnica v roku 2019 poskytla dotáciu podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v „z. n. p.“ dvom právnickými osobám, CVČ Liptovský Mikuláš a futbalovému klubu TJ
Liptovská Sielnica spolu vo výške 1 691 €.

6. Bilancia aktív a pasív
Aktíva a pasíva k 31.12.2019 boli vo výške 1 024 871 €. V porovnaní s rokom 2018 (boli
1 027 825 €) sa znížili o 2 954 €. Zmeny boli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vo výške
bankového úveru, obstaraní majetku a v položke výnosy budúcich období. V roku 2019 sa znížili aj
celkové pohľadávky (17 452 €). Presný zoznam je uvedený v správe o výsledkoch hospodárenia na
strane č. 14 a 15 pod bodom 7. Výsledok hospodárenia dosiahnutý za rok 2019 vedený
v účtovníctve je zisk vo výške 5 405 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v „z. n. p.“ v § 17 ods. 14 ukladá povinnosť hlavnému kontrolórovi obce preveriť
splnenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Podľa údajov v Súvahe obce
k 31.12.2019 obec má prijaté návratné zdroje financovania zostatok vo výške 19 300 €, celková
suma dlhu k 31.12.2019 je 17 452 € (tj. záväzky k zamestnancom, zdravotným poisťovniam,
sociálnej poisťovni, finančnému úradu, dodávateľom).

8.

Hospodárenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Obec Liptovská Sielnica nie je zriaďovateľom rozpočtových ani príspevkových organizácií.

9.

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Obec Liptovská Sielnica v roku 2019 neprevádzala podnikateľskú činnosť.

10.

Hodnotenie plnenia programov obce

Obec neuplatňovala programy obce v súlade s § 4 ods. 5 Zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v „z. n. p.“
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C.
•
•
•
•

ZÁVER
Návrh záverečného účtu za rok 2019 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.
Návrh záverečného účtu za rok 2019 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16
ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15
dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná uzávierka a hospodárenie obce boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené
audítorom.
Účtovná uzávierka bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v „z.n.p“.
a vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2019.

V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce Liptovská
Sielnica za rok 2019 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.

V Liptovskej Sielnici, dňa 30.04.2020

Ing. Rudolf Proč
hlavný kontrolór obce
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