Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Sielnica za rok 2021.
V súlade s § 18 f) ods. 1, písm. c) Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov som
vypracovala a predkladám Vám toto svoje stanovisko.
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky je
právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Sielnica za rok 2021 (ďalej len
„stanovisko“) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce
Sielnica za rok 2021, návrhu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce.
Stanovisko som ďalej spracovala na základe mne dostupných podkladov – finančných
a účtovných výkazov, najmä výkazov : „Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
zostavený k 31.12.2021“, Súvaha k 31.12.2021“, „Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021“
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sielnica bol rozpočet obce, ktorý bol
zostavený a schválený na obdobie jedného kalendárneho roka. Od roku 2007 sú obce povinné
zostavovať aj viacročný rozpočet a to na nasledujúce 3 roky. V tomto prípade na roky2021,
2022 a 2023. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho
rozpočtu. Ďalej obec usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a rozpočtom VÚC.
Povinnosťou obce je vypracovať za obec výročnú správu a záverečný účet.
Záverečný účet sme povinní zostavovať v predpísanej skladbe v zmysle § 16, Zákona
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle § 20, Zákona č.
431/2002 Zb.z. o účtovníctve.
Nakoľko postup predkladania a schvaľovania návrhu rozpočtu je v kompetencii obecného
zastupiteľstva, bol tento návrh predložený v súlade s jeho požiadavkou, t.j. v požadovanom
rozsahu a štruktúre. Návrh rozpočtu obce Sielnica na rok 2021 bol spracovaný podľa
rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 493/2011 o Ústavnej
zodpovednosti a Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa § 9 ods.1 citovaného
zákona:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b)
Rozpočet pre rok 2021 bol zostavený v rovnakom členení, je záväzný a schválený
obecným zastupiteľstvom. Rozpočet pre rok 2022 a 2023 obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie.Rozpočet obce sa vnútorne člení na:
a) bežný rozpočet t.j. bežné príjmy a bežné výdavky

b) kapitálový rozpočet t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c) finančné operácie príjmové výdavkové
Prvotným podkladom na zostavenie záverečného účtu obce je správne vedené účtovníctvo
obce. Toto sa vedie podľa Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Postupy účtovania pre
obce sú upravené Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 v znení ďalších úprav ktorými
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnovy . Podrobnosti
o usporiadaní označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny
miesto predkladania účtovnej závierky sú upravené Opatrením MF SR č. MF/25755/2007-31
v znení ďalších zmien.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021, pričom bežný
rozpočet bol schválený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový.
Celkový rozpočet v rámci finančných operácii,bol schválený ako vyrovnaný.
Výsledok hospodárenia obce Sielnica za rok 2021 je nasledovný:
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Rozdiel hospodárenia bežného rozpočtu t. j. bežných príjmov a bežných výdavkov je
prebytok vo výške 141 087,20 € v tom sú aj nevyčerpané prostriedky ŠR 2 158,60 €.
Kapitálové výdavky vo výške 142 969,47 boli kryté kapitálovými príjmami z predaja
pozemkov vo výške 33 425 € a prebytkom hospodárenia z bežného rozpočtu vo výške
109 544,47 €.
Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje prebytok 31 542,73 €.
Prebytok finančných operácii predstavuje sumu 28 804,30 €.
Celkový výsledok hospodárenia 60 347,03 €, predstavuje rozdiel medzi celkovými
príjmami 907 195,24 € a celkovými výdavkami 846 848,21 €.
Výsledok hospodárenia bude znížený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške
2 158,60 €.
Zostatok v sume 58 188,43 € navrhujeme previesť do rezervného fondu obce, nakoľko
obec ostatné fondy netvorí.

Výsledok hospodárenia v sume 60 347,03 € sú prostriedky, ktoré sú na základných bežných
účtoch vo výške 59 689,99 € ( VÚB banka 28 437 € a PRIMA banka 31 252,99 € ) a
v pokladni vo výške 657,04 €.
Stav peňažných prostriedkov na sociálnom fonde je vo výške je 825,50 €.
Stav peňažných prostriedkov v rezervnom fonde je vo výške 1 755,30 €.

Záverečný účet obce predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú
výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka t.j. roka 2021 a obsahujú
výsledky rozpočtového hospodárenia obce.
Návrh záverečného účtu je zverejnený 15 dní pred rokovaním OZ v obci obvyklým
spôsobom (na úradnej tabuli obce), čo je v súlade s § 9, ods.2 Zákona NR SR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
V súlade s § 16 odst. 10 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie „Návrhu
záverečného účtu obce Sielnica za rok 2021“ výrokom:

Súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.

vo Zvolene dňa 28. 02. 2022

hlavný kontrolór obce Sielnica
Mgr. Monika Ambrošová

