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Hlavný kontrolór obce Liešťany 

 
Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2012 

 
     V súlade so zákonom č. 369/ 1990 v platnom znení, § 18f, ods.1, písm. c) bolo vypracované toto 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012: 
 

1. Úvod: 
     Na schválenie OZ bol predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2012. Zahŕňa hospodárenie 
obce Liešťany v roku 2012, vrátane hospodárenia príspevkových organizácií obce, hospodárenia 
s mimorozpočtovými fondami a dotáciami. Povinnosťou OZ je prerokovať predložený návrh 
záverečného účtu najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka . 
     Obec hospodárila podľa schváleného prebytkového rozpočtu hneď od začiatku roka. 
O rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu roka je vedená operatívna evidencia a aj 
záverečný účet obce obsahuje odkazy na tri schválené zmeny. Avšak opakovane sa stalo, že činnosti 
sa najskôr vykonali a až potom boli predmetom schvaľovania , čo nie je v súlade s rozpočtovými 
pravidlami 
 

2. Súlad so zákonmi: 
     Zákonná povinnosť podľa §9 ods.2 zákona č. 369/ 90 o zverejnení návrhu záverečného účtu obce 
na 15 dní pred jeho prerokovaním v OZ bola splnená – vyvesením na úradnej tabuli obce a 
zverejnením na internetovej stránke obce. 
     Návrh záverečného účtu obsahuje všetky náležitosti v zmysle §16 je vnútorne členený v súlade  § 
10 ods.3 zák. 583/ 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na bežný rozpočet, 
kapitálový rozpočet a finančné operácie  a je zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, 
stanovenej MF SR Opatrením č. MF/ 010175/ 2004-42 a jej novelami v členení na príjmy , výdavky – 
finančné operácie príjmové a výdavkové. Obsahuje tiež  bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 
a vývoji dlhu. 
     Záverečný účet obsahuje zhrnutie finančného usporiadania vzťahov voči zriadeným príspevkovým 
organizáciám, podľa §16 ods.5 písm.d) zák. 583/2004. Obsahuje zhrnutie za konsolidovaný celok.  
          Podľa §16 ods.3 zák. 583/2004 je obec povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného 
predpisu; audítor vykonal overenie Záverečného účtu v júni 2012. 
     Inventarizácia finančných prostriedkov v hotovosti bola počas uplynulého rozpočtového obdobia 
vykonaná 4x . Taktiež bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov. Bola vykonaná aj fyzická 
inventúra. 
 
 
 

3. Analýza záverečného účtu  
3.1. Analýza príjmov 

     Plánované  príjmy sa uplynulý rok naplnili len na  88,80%, na čom sa podieľali predovšetkým 
nestabilné výnosy  z príjmov, poukázané územnej samospráve, ale aj nedaňové príjmy – 
administratívne poplatky, ktoré nedosiahli očakávanú úroveň. 
 

3.2. Analýza výdavkov 
           Výdavky sa približne pohybovali na úrovni schváleného rozpočtu. Na väčšine kapitol nedosiahli 
predpokladanú úroveň. Oceňujem predložené porovnanie spotrebovávaných energií – ako krok pre 
aktívne riadenie výdavkov v tejto oblasti. 
Reprezentačné bolo prekročené o viac ako 200 €. Naproti tomu výdavok v plánovanej veľkosti 500€ 
na požiarnu techniku nebol naplnený. Odporúčam zamyslieť sa, čo je pre obec prvoradé zabezpečiť.       
     Posypový materiál na zimnú údržbu samozrejme načrel do vrecka aj toho roku. 
Opätovné prekročenie bolo už opäť na kapitole rozvoja obce – všeobecné služby . Aj v tejto súvislosti 
pripomínam, že akékoľvek plánovanie aktivít na príslušný rok sa nevyhnutne musí opierať na 
schválený rozpočet. Nie je v súlade s rozpočtovými pravidlami, ak si síce obec schváli plán prác, ale 
finančné prostriedky na dané aktivity nevyčlení. Obdobný prípad nastáva aj v prípade nákupu 



osievaného piesku pre kapitolu telovýchovná jednota a revízia el. zariadení kapitole náboženské 
služby. Opačná je zas situácia, keď si síce obec akciu schváli a aj finančné prostriedky rezervuje, ale 
už druhý rok plán nesplní – vybudovanie chodníka, stihla sa jedine zabezpečiť projektová 
dokumentácia 
 
 

4. Záver 
     Záverečný účet obsahuje odkazy na nevymožiteľné pohľadávky v oblasti  nakladania 
s komunálnym odpadom. Je potrebné  prijať uznesenie, ako sa s týmito pohľadávkami obec naloží. 
    Rovnako je potrebné prijať uznesenie k nevyčerpaným prostriedkom rozpočtovej organizácie – ZŠ. 
 
 Odporúčam OZ      S CH V Á L I Ť      bez výhrad: 
 
 
Žiadam zverejniť a predložiť OZ pred prerokovaním záverečného účtu obce za rok 2012. 
 
V Liešťanoch,  február 2013                
Ing. Ivana Ondrejičková, hlavná kontrolórka             


