
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu obce Dolné Strháre za rok 2020 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

Dolné Strháre za rok 2020. 

1. Obec Dolné Strháre si svoj finančný rozpočet na rok 2020 schválila na 

zasadnutí  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.12.2019, uznesením 

č.68/2019 vo výške príjmov a výdavkov v čiastke 60 374,00 €. 

2. Rozpočet bol upravovaný piatymi rozpočtovými opatreniami: 

-č. 1/2020 zo dňa 11.02.2020 uznesením č. 81/2020 

-č. 2/2020zo dňa05.06.2020 uznesením č. 96/2020 

-č. 3/2020 zo dňa 03.08.2020uznesením č. 103/2020 

-č. 4/2020 zo dňa 01.10.2020uznesením č. 118/2020 

-č. 5/2020 zo dňa 03.12.2020 uznesením č. 136/2020 

3. Na základe vypracovania záverečného účtu konštatujem, že 

- záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení 

podľa rozpočtovej a ekonomickej klasifikácie, tvorbu a použitie finančných 

prostriedkov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave dlhu. 

- peňažné fondy boli čerpané súlade s uzneseniami OZ a platnými zákonnými 

predpismi, 

Plnenie príjmovej časti k 31.12.2020  dosiahlo čiastku 101 735,84 €, čo je 

plnenie na 41,96 % a výdavková časť čiastku  92 648,49 €, čo je plnenie na 

39,99 %. 

Výsledok ako rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami je 

v záverečnom účte vyčíslený vo výške  9 087,35 €. 

4.Dodržiava sa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

5. Účtovná závierka musí byť preverená audítorom. Táto povinnosť je do konca 

roka po roku, za ktorý sa účtovná závierka uskutočňuje.  

6. Bol dodržaný zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4442277&f=2


7. Z výsledku je potrebné tvoriť zákonný rezervný fond a to v minimálnej výške 

10 %  respektívne celá výška z prebytku hospodárenia. 

8. Stav majetku je krytý vlastnými zdrojmi a dlhodobou návratnou finančnou 

výpomocou od MF SR. 

9. Záverečný účet bol zverejnený obvyklým spôsobom zaužívaným v obci 

Dolné Strháre. 

 

Záver: Hlavný kontrolór obce Dolné Strháre odporúča obecnému zastupiteľstvu 

záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Dolné Strháre za rok 2020 

schváliť  

„bez výhrad“. 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolných Strhároch, dňa: 21.05.2021  

 

                                                                                      Ing. Slavomír Čerpák 

                                                                                      hlavný kontrolór obce 


