
                                                   Hlavný kontrolór Obce Sirník  

 

 

                                 Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015 

  V zmysle § 18 f ods. 1 písmeno c, zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a v znení 

neskorších predpisov 

                                                                 Predkladám 

 

     Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Sirník za rok 2015.  

 

     Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

Obce Sirník za rok 2015. Návrh bol zverejnený  na úradnej tabuli obce Sirník dňa 20.05.2016 

 

     Stanovisko k návrhu záverečného účtu hodnotím v nasledovných bodoch: 

- Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 

- Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 

- Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 

- Použitie prebytku – resp. schodku hospodárenia za rok 2015     

- Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov    

- Finančné usporiadanie vzťahov voči: 

- Štátnemu rozpočtu 

- Štátnym fondom 

- Bilancia aktív a pasív 

- Návrh uznesenia  

 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

     Návrh záverečného účtu bol spracovaný  v súlade so Zásadami rozpočtového 

hospodárenia obce a Zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Sirník. 

     Obec v zmysle § 16 ods. 3 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa Zákona o obecnom zriadení § 9 ods. 

4. 

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

pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu členení podľa § 



10 odst. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad 

o stave o vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácii v ich pôsobnosti.   

     Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 15.12.2014.  

Zmeny rozpočtu boli prevedené v roku 2015 rozpočtovým opatrením, schváleným obecným 

zastupiteľstvom: 

rozpočtové opatrenie schválené opatrením č. 1 schválené dňa 10.06.2015   

rozpočtové opatrenie  schválené opatrením č. 2 schválené dňa 29.06.2015 

rozpočtové opatrenie  schválené opatrením č. 3 schválené dňa 19.10.2015 

rozpočtové opatrenie  schválené opatrením č. 4 schválené dňa 15.12.2015 

     Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov 

podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného 

účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa funkčnej klasifikácie 

na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni 

hlavnej kategórie.  

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

samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne  

spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § 16 odst. 2 cit. Zákona finančne 

usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla 

prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy ŠR, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh 

záverečnému účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 odst. 5 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odst. 3 

cit. Zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou, aktív, pasív, prehľad o stave a 

vývoji dlhu. 

     Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých zárukách 

podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva 

podnikateľskú činnosť a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych 

predpisov. 

 

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

     Finančné hospodárenie Obce Sirník sa riadilo rozpočtom, ktorý je základným nástrojom 

finančného hospodárenia obce a bol schválený dňa 15.12.2014. 

      

 

     Schválený rozpočet Obce Sirník bol v priebehu roka upravovaný na základe 

uznesení obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení a to: 



Uznesením č. 5/XII/2014 

Uznesením č. 2/VI/2015 

Uznesením č. 10/VI/2015 

Uznesením č.3/X/2015 

Uznesením č. 5/XII/2015    

  

  

Príjmy celkom : Rozpočet - 987 000,00 EUR a Plnenie – 919 588,72 EUR  

 

Výdavky celkom: Rozpočet – 956 532,00  EUR a Plnenie – 740 592,01 EUR  

Rozbor plnenia príjmov a výdavkov je podrobne rozpísaný v tabuľke záverečného účtu. 

 

II. Vysporiadanie schodku rozpočtu  za rok 2015 

Prebytok bude zapojený do RF. 

 

  Aktíva  

Neobežný majetok – k 31.12.2014 činí 1 181 353 EUR 

Obežný majetok -  k 31.12.2014 činí  201 007 EUR 

                        

 PASÍVA 

 

Vlastné zdroje krytia majetku –  445 938  EUR 

Výsledok hospodárenia min. rokov – 407 837 EUR  

Výsledok hospod. za bežné obdobie –  38 099,86 EUR 

Záväzky – 188 104 EUR 

Časové rozlíšenie pasív  -  748 319 EUR 

SPOLU :  1 382 361 EUR    

 



III. Finančné usporiadanie vzťahov 
- štátnemu rozpočtu   

- štátnym fondom 

Obec neeviduje k 31.12.2015 žiadne záväzky. 

 

 

IV.   Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

   Obec eviduje úver vo výške 19916 EUR. 

    

Návrh záverečného účtu obce Sirník za rok 2015 je spracovaný s príslušnými ustanoveniami 

§ 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 

16 ods.5 

Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 

zákona o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy bol zverejnený.   

Riadna účtovná závierka za rok 2015 a hospodárenie obce za rok 2015 v súlade s § 9 ods. 4 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy budú overené audítorom.  

 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Sirník za 

rok 2015 výrokom 

 

                                         Celoročné hospodárenie schvaľujem bez výhrad 

 

V Sirníku dňa 25.05.2016           

 

                                                                                    .................................................... 

                                                                                             Marta Kováčová     

                                                                                      hlavná kontrolórka obce 

 

Príloha    Záverečný účet Obce Sirník za rok 2015   


