
 
                        Ing. Ivan Sivok,  hlavný kontrolór obce  Slatinské Lazy 

 
                               Stanovisko  
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

 
     K základným úlohám hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. patrí vypracovať stanovisko k návrhu záverečného účtu obce pred jeho 
schválením v obecnom zastupiteľstve,  túto povinnosť ukladá §18f, ods.1, písm.c) citovaného 
zákona. 

                Základnou úlohou je preveriť, či návrh záverečného účtu obce spĺňa zákonom 
stanovené náležitosti podľa ustanovení §16, ods.5 zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. V zmysle uvedeného paragrafu záverečný účet musí 
obsahovať najmä: 

  a/ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10, ods.3 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

b/ bilanciu aktív a pasív, 
c/ prehľad o stave a vývoji dlhu, 
d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jej pôsobnosti, 
e/ prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, 
f/ údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 
g/ hodnotenie plnenia programov obce 
 

      Môžem konštatovať, že obec Slatinské Lazy a jej záverečný účet za rok 2015 spĺňa    
uvedené náležitosti zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
   V zmysle §9, ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §16, ods.9 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec zverejnila návrh 
záverečného účtu v obci obvyklým spôsobom. 
 Riadna účtovná závierka za rok 2015 a hospodárenie obce za rok 2015 boli v súlade s 
§ 9, ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy overené audítorom.  

             Audítor vo svojom výroku potvrdzuje správnosť vedenia a zostavenia riadnej účtovnej 
závierky obce za rok 2015 v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. 
  Obec sa pri zostavovaní záverečného účtu a zistenia hospodárskeho výsledku riadi 
zákonom č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne výsledok 
musí byť zistený v súlade s §2, písm.b/ a c/ a §10, ods.3, písm.a/ a b/, pričom výsledkom 
hospodárenia obce je rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov bežných a 
kapitálových výdajov. 

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, odporúčam 
obecnému zastupiteľstvu obce  uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce  za 
rok 2015“. 

 
 

       V Hriňovej   26.06.2016                                                  
                                                                                                Ing.  Ivan Sivok        

                                                                                                      hlavný kontrolór 


