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Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Štiavnik
za rok 2018
Záverečným účtom obce Štiavnik rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich
rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia
určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odborné stanovisko k
danej problematike – ako hlavný kontrolór – predkladám v súlade s ods. 1. písm. c) § 18f
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých tých
aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať.
Jednotlivé jeho kroky možno zostaviť do nasledovnej postupnosti:

A.VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Obce Štiavnik za rok 2018
1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu Obce Štiavnik za rok 2018 (ďalej len ,,návrh záverečného účtu,,) bol
spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace právne predpisy.
Návrh záverečného účtu Obce Štiavnik spĺňa náležitosti ustanovené v §16 ods. 5, zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Obce Štiavnik
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými
prostriedkami Obce Štiavnik.
1.3 Dodržanie informačnej povinnosti
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke
Obce Štiavnik v zákonom stanovenej lehote, t.j. viac ako 15 dní pred jeho schválením v
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a a § 16 ods. 9 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
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1.4 Dodržanie povinnosti auditu
Obce Štiavnik v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku.
2. Metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu Obce Štiavnik
Predložený návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu Obce
Štiavnik za rok 2018 obsahuje:
 Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou t.j. bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný
rozpočet"), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet") a
finančné operácie.
 Tvorba a použitie peňažných fondov
 Návrh na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia obce k 31.12.2018
 Bilancia aktív a pasív
 Prehľad o stave a vývoji dlhu
 Údaje o hospodárení rozpočtovej organizácie zriadenej obcou
 Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu
 Správu nezávislého audítora
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia
MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej
klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov.

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obce Štiavnik postupovala podľa §16 ods. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom
hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s §16 ods. 2 tohto zákona
finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo
finančné vzťahy k ŠR a štátnym fondom. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje
povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu podľa §10 ods. 3 tohto zákona v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív a prehľad o stave a vývoji dlhu.
1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Štiavnik v roku 2018 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva č. 549/2017 dňa 15. 12. 2017.
Rozpočet obce bol v roku 2018 nasledovne upravovaný:
- 6 zmien rozpočtu, schválených uznesením ObZ
- 1 zmena rozpočtu schválené starostom obce v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s
finančnými prostriedkami Obce Štiavnik
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Schválený a upravený rozpočet Obce Štiavnik k 31.12.2018
Schválený rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami

2 562 527,77

Rozpočet po zmenách

3 080 695,10

2 479 814,92
0
1 712,85
81 000,00
2 562 527,77

2 625 467,79
302 287,98
69 669,88
83 269,45
3 039 043,78

1 180 159,42
294 609,00
50 200,05
1 037 559,30
0

1 331 382,02
598 102,41
53 200,05
1 056 359,30
41 651,32

2. NÁVRH NA POUŽITIE ZOSTATKOV NA ÚČTOCH OBCE A FINANČNÉ

Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

BEŽNÝ ROZPOČET
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE
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Skutočnosť k 31.12.2018

2 687 325,11
2 604 055,66
83 269,45
2 311 097,16
1 259 313,46
1 051 783,70
376 227,95
312 287,98
312 287,98
0
589 454,84
589 454,84
0
- 277 166,86
99 061,09
- 28 187,58
70 873,51
67 996,57
53 200,05
14 796,52
3 067 609,66
2 953 752,05
113 857,61
- 28 187,58
85 670,03

Na základe uvedených skutočností je skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2018 vo výške
85 670,03 EUR. Suma bude prevedená do rezervného fondu a použitá podľa rozhodnutia
obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
3. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2018 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná,
úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roku
odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku obce k 31.12.2018.
4. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Obec Štiavnik neposkytla v roku 2018 žiadne záruky.
5. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Obec Štiavnik v roku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť.
6. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2018,
nakoľko Obec Štiavnik nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
7. ZÁVER
Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s
príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav
majetku a záväzkov obce Štiavnik a preto odporúčam schváliť návrh záverečného účtu Obce
Štiavnik za rok 2018 s výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Štiavniku, 03. 06. 2019

Bc. Jozefína Šipková
hlavný kontrolór obce
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