Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu
obce Sklabiňa za rok 2020

V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám obecnému
zastupiteľstvu Obce Sklabiňa odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2020
boli:
- ZÁVEREČNÝ ÚČET Obce Sklabiňa za rok 2020,
- SÚVAHA k 31.12.2020
- FINANČNÝ VÝKAZ o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch
subjektu verejnej správy FIN 1-12 za rok 2020
- ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2020
I. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce
1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Sklabiňa
za rok 2020 je spracovaný v súlade s § 16
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov. Zohľadňuje tiež aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.
2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Sklabiňa
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce dňa 1.6.2021
t.j. v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho prerokovaním a schválením
v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec má povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa
osobitného predpisu, ktorým je zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). Vzhľadom k tomu, že táto povinnosť obce má byť
splnená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka
zostavuje, vo svojom stanovisku dodržanie tejto povinnosti neposudzujem.

II. Metodická správnosť predloženého návrhu 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.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 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
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 2 a ods. 4 v členení podľa
jednotlivých príjemcov
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce návrh záverečného
účtu neobsahuje, pretože obec v r.2020 nemala zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného účtu
neobsahuje, pretože obec v roku 2020 nevykonávala podnikateľskú činnosť.
Návrh záverečného účtu obce taktiež neobsahuje hodnotenie plnenia programov obce,
nakoľko obec Sklabiňa v rozpočte na rok 2020 neuplatňovala programové rozpočtovanie.
III. Údaje o plnení rozpočtu obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020,
ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2019 uznesením č. 06/13/12/2019.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2- krát upravovaný rozpočtovými
opatreniami č. 1 – 2.
Hospodárenie obce dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Rozpočet po zmenách 2020 v €
Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné
operácie

663 504,70
390 799,50
200 000,00
72 705,20
559 794,30
389 776,30
155 510,00
14 508,-

Skutočnosť k 31.12. 2020
v €
671 658,81
396 532,21
199 955,00
75 171,60
537 935,15
398 944,29
124 482,86
14 508,-

Vykázaný celkový výsledok hospodárenia obce za r. 2020 /po vylúčení
33 291,56 EUR – v roku 2020 získané účelovo viazané a nevyčerpané

finančné prostriedky) predstavuje prebytok rozpočtového hospodárenia
obce v sume 100 432,10 EUR.
IV. Zadlženosť obce

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru v €

SLSP, a.s.

Dohodnuté
investičné
aktivity
obce+dažďová
kanalizácia
zabudovaná do
chodníkov
Výkon

MF SR

Ročná
splátka
úrokov za
r. 2020 v €
536,20

Zostatok
úveru –
istiny v €

Rok
splatnosti

100 000,-

Ročná
splátka
istiny za r.
2020 v €
10 008,-

89 992,-

31.12.2029

13 216,-

0

0

13 216,-

31.10.2027

samosprávnych
pôsobností

2. Dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak
a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a
b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov znížených o prostriedky poskytnuté v
príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z EU a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané
na základe osobitného predpisu.
Skutočné bežné príjmy obce za r. 2019 predstavovali
- z toho 60 %

394 522,17 €
236 713,30 €

Skutočné bežné príjmy obce za r. 2019 znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom
roku poskytnuté z EU a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu predstavovali
316 648,91 €
-

z toho 25 %

79 162,23 €

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 predstavovala sumu 103 208,- € .
Zostatok istiny
k 31.12.2020
103 208

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019
394 522,17

§ 17 ods. 6 písm. a/
≤ 60 %
26,16 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

Suma ročných splátok
istiny a úrokov za r. 2020
14 508 €

Skutočné bežné príjmy
znížené o ………
k 31.12.2019
316 648,91€

§ 17 ods. 6 písm. b/
≤ 25 %
4,58 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

V. Hodnotenie plnenia programov obce

Obec využila ustanovenie § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a obecné zastupiteľstvo rozhodlo
o neuplatňovaní programovej štruktúry rozpočtu obce uznesením č. 03/49/11/2018 dňa
28.11.2018.

VI. Záver
Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade
so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu
obce Sklabiňa za rok 2020 odporúčam schváliť
v zmysle § 16 ods.10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy výrokom
„celoročné hospodárenie obce Sklabiňa za r. 2020
sa schvaľuje bez výhrad“.

V Turčianskom Jasene, dňa 9.6.2021

Ing. Janka Jesenská, v.r.
hlavná kontrolórka obce

