OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ HLAVNÝ KONTROLÓR

V zmysle § 18 f, odsek 1, písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), predkladám
ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ ZA ROK 2020.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2020 (ďalej len
“stanovisko“) som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce
Spišské Bystré za rok 2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce dňa 7.6.2021.
I.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu obce Spišské Bystré (ďalej len „návrh záverečného účtu“) z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého Návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2020
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2020 (ďalej len „návrh záverečného
účtu“) bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (
ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s
§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16
odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
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1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vyplýva
povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). Stanovisko
audítora nebolo predložené ku dňu 17.6.2021.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné 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,
 údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce,
 prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov,
 údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
 hodnotenie plnenia programov obce
3. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s
Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri
zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
4. Vykázaný výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 je zistený v súlade s
§ 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia je spracovaný v súlade s §
16 ods. 6 až 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č.
8/2019/21. Rozpočet bol zmenený deväťkrát.
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

2 930 777
1 993 077

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
3 774 745,67

887 000
50 700
2 930 777

2 057 208,67
50 000,00
1 555 812,00
111 725,00
3 767 220,77

525 653
1 129 600
77 100
1 198 424

573 604,07
1 263 253,47
575 682,23
1 354 681,00

1.Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 057 208,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 2 127 776,16 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.
1.1 Plnenie rozpočtu príjmov
A. Daňové príjmy
Skutočnosť k 31.12.2019

Skutočnosť k 31.12.2020

1 000 770,29

994 677,05

Daň z nehnuteľností

30 340,83

29 743,53

Daň za psa

1492,93

1450,01

Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej
samospráve
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Daň za užívanie verejného

760

759

Daň za ubytovanie

213,80

425,70

Poplatok za komunálny

34 299,45

57 319,27

priestranstva

odpad a drobný stavebný
odpad

(*porovnanie podľa záverečného účtu za rok 2019)
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 020 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 994 677,05 EUR, čo predstavuje
plnenie na 98 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID – 19, bola krátená o 2 % čo predstavuje sumu 25 322,95 EUR.
Výška príjmov z dane za ubytovanie, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
v porovnaní s rokom 2019 vzrástla. V ostatných daňových príjmoch bol zaznamenaný pokles
v porovnaní s rokom 2019.
B. Nedaňové príjmy
Ide o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných
poplatkov.

Príjmy
z podnikania
vlastníctva majetku

Skutočnosť k 31.12.2019
a z 29 672,91

Administratívne poplatky a 42 315,30

Skutočnosť k 31.12.2020
29 338,98

63 221,39

iné poplatky a platby
Iné nedaňové príjmy:

4 183,45

33 149

(*porovnanie podľa záverečného účtu za rok 2019)
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 885 981,67 EUR bol skutočný príjem vo výške
917 692,23 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.
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V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
4 042,54
4 154,46

Účel
COVID-19 testovanie
COVID-19 1.vlna ochr. materiál

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov
Bežné výdavky zahŕňajú najmä výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a služby, bežné
transfery, splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou a finančným prenájmom.
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 573 604,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 586 676,08 EUR, čo predstavuje 102 % čerpanie.
Skutočnosť k 31.12.2019
Mzdy, platy, služobné príjmy 149 827,87

Skutočnosť k 31.12.2020
170 393,52

a ostatné vyrovnania
Poistné

a príspevok

do 52 238,22

59 580,36

poisťovní
Tovary a služby

249 752,10

319 677,36

Bežné transfery

30 734,72

29 974,32

Splácanie
platby

úrokov
súvisiace

pôžičkami

a ostatné -

7 050,52

s úvermi,

a návratnými

finančnými výpomocami

2.Kapitálový rozpočet
a) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

50 000,00

274 767,19
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 647,- EUR.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 50 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 270 120,19 EUR.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
50 000,00 Havarijná situácia plynových
zariadení ZŠ
207 076,68 Prístavba a nadstavba MŠ –
zvýšenie kapacity
13 043,51 Zateplenie požiarneho domu

Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
Ministerstvo životného prostredia SR

b) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 263 253,47

1 235 504,60

40 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 670 438,12 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 672 310,92 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Stavba Kultúrny dom
Z rozpočtovaných 900 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 734 792,14
EUR, čo predstavuje 82 % čerpanie.
Kultúrny dom- interiérové vybavenie
Z rozpočtovaných 60 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 59 963,12
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Prístavba, nadstavba MŠ – zvýšenie kapacity
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Projekt bol financovaný formou dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
v zastúpení IROP, vo výške 207 076,68 EUR a z vlastných zdrojov obce vo výške 97 293,92
EUR.
c) Detské ihrisko
Projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Úradu vlády SR vo výške
8 000,- EUR a z vlastných zdrojov obce vo výške 6 715,- EUR.
d) Výstavba chodníka ul. Michalská
Z rozpočtovaných 44 013,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 44 013,60
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
e) Chodba základnej školy
Z rozpočtovaných 42 035,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 41 813,26
EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

3.Finančné operácie
Prostredníctvom finančných operácií obec vykonáva prevody z peňažných fondov a
realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj
poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené
a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí.

Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

575 682,23

575 654,14

100 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 575 682,23 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 575 654,14 EUR
(mimoriadna splátka úverov vo výške 494 682,23 EUR), čo predstavuje 100 %.
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Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 555 812,00

1 415 031,99

91 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 555 812,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 1 415 031,99 EUR, čo predstavuje 91 % plnenie.
V roku 2020 obec prijala dlhodobý splátkový bankový úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s. s
celkovým úverovým rámcom vo výške 550 000,- EUR, so splatnosťou 8 rokov a úverová
sadzba je 12M EURIBOR + marža 0,61% p. a., výsledná variabilná 0,61 % p. a. na základe
uznesenia zastupiteľstva

č.11/2020/8 zo dňa 24.04.2020, na refinancovanie úverov

financovaných Slovenskou sporiteľňou, a.s.. Týka sa úverových zmlúv č. 293/AU/15 zo dňa
11.08.2015, č. 221/AU/15 zo dňa 17.06.2015 a č.890/CC/17 zo dňa 08.12.2017, celková
mimoriadna splátka úverov bola vo výške 494 682,23 EUR a čerpanie zostatku limitu na
investičné akcie obce.
V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív
na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 50 000,- € schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 28.10.2020 uznesením č.14/2020/21. Návratná finančná výpomoc z MF
SR bola poskytnutá bezúročne.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2019/22 zo dňa 11.12.2019 bolo schválené použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku 2020 vo výške
887 000,- € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových výdavkov:
- rekonštrukcia býv. budovy MŠ – akcia Kultúrny dom vo výške 850 000,- €
- Kultúrny dom – interiérové vybavenie vo výške 17 000,- €
- rekonštrukcia kotolne ZŠ (spoluúčasť financovania) vo výške 20 000,- €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 13/2020/5 zo dňa 19.8.2020 bolo schválené použitie
rezervného fondu:
- v sume 16 000,- EUR na stavbu „Strecha spojovacej chodby ZŠ“
- v sume 50 000,- EUR na stavbu „Kultúrny dom“

OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ HLAVNÝ KONTROLÓR

V skutočnosti bolo plnenie v sume 775 359,43EUR na:
- stavbu „Kultúrny dom“ vo výške 734 792,14 EUR
- interiérové vybavenie Kultúrny dom vo výške 16 963,12 EUR
- strecha spojovacej chodby ZŠ vo výške 14 526,- EUR
- rekonštrukcia kotolne ZŠ vo výške 9 078,17
V roku 2020 boli použité:
-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 000,- EUR (oprava ihrísk)

-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 000,- EUR (Športová plocha obce )

-

nevyčerpané prostriedky zo ÚPSVaR v sume 10 720,80 EUR (školské stravovanie)

-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 960,11 EUR ( PK ZŠ)

-

nevyčerpané prostriedky – dary v sume 979,65 EUR

-

nevyčerpané prostriedky – dary ZŠ v sume 3 100,- EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

4.Výsledok hospodárenia
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a
výdavkov, ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže
byť prebytok alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi
príjmami a výdavkami rozpočtu.
Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný
rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a
výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.
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4.1. Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia pre tvorbu fondov
Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
- prijaté zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky školskej jedálne
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie
- finančné zábezpeky školskej jedálne
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2020 v EUR
2 238 376,28
2 127 776,16
110 600,12

1 813 465,35
586 676,08
1 226 789,27

424 910,93
276 025,19
274 767,19
1 258,00

1 310 595,54
1 235 504,60
75 090,94

- 1 034 570,35
- 609 659,42
61 685,11
- 671 344,53
1 424 125,44
- 912,00
- 9 093,45
1 414 119,99
580 377,75
- 4 723,61
575 654,14

838 465,85
3 928 521,46
3 699 715,03
228 806,43
-61 685,11
167 121,32

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 609 659,42 EUR zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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bol upravený - zvýšený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov
v sume 61 685,11 EUR
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :
-

prenesený výkon v oblasti školstva v sume 27 514,98 EUR

-

projekt „Doplnenie špec. pracovných pozícií ZŠ“ 1 356,75 EUR

-

dotácia školské stravovanie 21 348,- EUR

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 1 185,35 EUR
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 992,- EUR, a to na :
-

sčítanie domov, bytov v sume 2 992,- EUR

d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 918,61 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 314,20 EUR.
f)

nevyčerpané prostriedky z darov od Nadácie Veolia podľa ustanovenia § 22 ods. 1
zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 725,78 EUR,

g) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 4 957,12 EUR,
h) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v sume 372,32 EUR,
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ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 838 465,85 EUR, bol použitý na:
-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 671 344,53 EUR.

Zostatok

finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 167 121,32 EUR, navrhujeme použiť na :

-

tvorbu fondu prevádzky,
údržby a opráv 8-bytovej jednotky

1 912,00 EUR

(zákon č.443/2010 Z.z.)
-

tvorbu ostatného rezervného fondu vo výške 165 209,32 EUR ako príjmové finančné
operácie.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme prevod zostatku finančných operácií na účet
rezervného fondu za rok 2020 vo výške 165 209,32 EUR.
Na základe novely zákona č.583/2004 Z.z. a prijatím zákona č.67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 boli vykonané legislatívne úpravy, ktorými sa zmenili pravidlá
používania prostriedkov rezervného fondu.
Podľa § 36 zákona č.67/2020 Z. z. obec môže až do 31.decembra 2021 na základe
rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného
fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením zákona
č.583/2004 Z.z.
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Hodnotenie programov rozpočtu
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na
rok 2020 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu obce boli alokované do 17
programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy.
Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný
svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia
príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č.
8/2019/21. Rozpočet bol zmenený deväťkrát.
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Záver
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu bol 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 zverejnený najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej
tabuli obce a na webovom sídle obce.
Podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vyplýva
povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). Stanovisko
audítora nebolo predložené ku dňu 17.6.2021.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce
Spišské Bystré za rok 2020 výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Ing. Veronika Hoffmannová, v.r.
Hlavný kontrolór
Obce Spišské Bystré

