
                                

 

Obec Nemešany 

Obecný úrad Nemešany č. 62,  053 02 Spišský Hrhov 

 

 

 

 

S T A N O V I S K O 

hlavného kontrolóra obce Nemešany k návrhu záverečného účtu 

obce za rok 2020 

 

Podľa § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  p r e d k l a d á m  odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020. 

Odborné stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce 

Nemešany za rok 2020 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou 

k 31.12.2020. 

 

Obec Nemešany hospodárila v roku 2020 podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2020. 

Schválený rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a vyjadruje jej 

samostatnosť v hospodárení. Obec pri zostavení rozpočtu postupovala v súlade so zákonom č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tento rozpočet bol schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 29.11.2019, uznesením č. 48/2019 a pozmenený 17-krát.  

 

- prvá zmena schválená dňa 10.1.2020 rozpočtovým opatrením starostky obce č. 1  

- druhá zmena schválená dňa 16.1.2020 uznesením OZ č. 2/2020  

- tretia zmena schválená dňa 3.2.2020 rozpočtovým opatrením starostky obce č. 2  

- štvrtá zmena schválená dňa 14.2.2020 rozpočtovým opatrením starostky obce č. 3  

- piata zmena schválená dňa 16.1.2020 uznesením OZ č. 9/2020  

- šiesta zmena schválená dňa 22.5.2020 uznesením OZ č. 17/2020 

- siedma zmena schválená dňa 22.5.2020 rozpočtovým opatrením starostky obce č. 4  

- ôsma zmena schválená dňa 10.7.2020 uznesením OZ č. 29/2020  

- deviata zmena schválená dňa 17.7.2020 uznesením OZ č. 38/2020  

- desiata zmena schválená dňa 20.8.2020 uznesením OZ č. 44/2020  

- jedenásta zmena schválená 31.8.2020 rozpočtovým opatrením starostky obce č. 5  



                                

- dvanásta zmena schválená 8.10.2020 rozpočtovým opatrením starostky obce č. 6  

- trinásta zmena schválená 28.10.2020 rozpočtovým opatrením starostky obce č. 7  

- štrnásta zmena schválená 2.11.2020 rozpočtovým opatrením starostky obce č. 8 

- pätnásta zmena schválená 10.11.2020 rozpočtovým opatrením starostky obce č. 9 

- šestnásta zmena schválená 30.11.2020 rozpočtovým opatrením starostky obce č. 10 

- sedemnásta zmena schválená dňa 16.12.2020 uznesením OZ č. 60/2020 

 

Do rozpočtu obce boli premietnuté potreby obce, ktoré vyplývajú z finančných vzťahov 

k štátnemu rozpočtu, k právnickým a fyzickým osobám na území obce, k obyvateľom obce, 

k uzatvoreným zmluvám, k platným zákonom ako i k iným všeobecne záväzným právnym 

predpisom a všeobecne záväzným nariadeniam obce.  

 

Návrh záverečného účtu obce Nemešany za rok 2020 bol zverejnený 15 dní pred jeho 

schválením v obecnom zastupiteľstve na informačnej tabuli a na webovom sídle obce v súlade 

so zákonom č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení, čím si obec splnila zákonnú povinnosť. 

Základné obsahové náležitosti záverečného účtu stanovuje §16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 

Záver:  

Záverečný účet poskytuje ucelený podrobný prehľad o hospodárnom a efektívnom hospodárení 

obce Nemešany za rok 2020. Záverečný účet obce Nemešany za rok 2020 bol vypracovaný 

a zverejnený 31.05.2021 na úradnej tabuli a na webovom sídle obce, splnil týmto zákonnú 

povinnosť v zmysle §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení „o zverejnení 15 

dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve“. Konštatujem, že záverečný účet je 

spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové 

hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Nemešany a preto  

o d p o r ú č a m 

návrh záverečného účtu schváliť ako je predložený v zmysle § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s výrokom 

 

„Schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.“ 

 

 

 

Ing. Lívia Suchá          

hlavný kontrolór obce Nemešany 


