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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
a) berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Nezbudská
Lúčka za rok 2020,
b) schvaľuje
záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Nezbudská Lúčka za rok 2019 bez
výhrad.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V zmysle § 16 ods. 1 a 2 zákona 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“) po skončení rozpočtového roka 2020 obec údaje o
rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce.
Návrh záverečného účtu pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve bol verejne
sprístupnený na webovom sídle obce od 07.04.2021 a na úradnej tabuli od 16.04.2021, čím
bola splnená zákonom stanovená povinnosť obce podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení
a §16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V desaťdňovej lehote
stanovenej v § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení boli podané pripomienky od jedného
občana dňa 15.04.2021 a 26.04.2021. Vyhodnotenie pripomienok bolo vykonané v súlade s §
6 ods. 6 zákona o obecnom zriadení a predložené poslancom v súlade s § 6 ods. 7 zákona
o obecnom zriadení.
Pred prerokovaním návrhu záverečného účtu obecným zastupiteľstvom predkladá hlavný
kontrolór odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu. Podkladom pre spracovanie
odborného stanoviska bol záverečný účet obce Nezbudská Lúčka za rok 2020, rozpočet obce
na rok 2020, výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2020, výkazy FIN, účtovná závierka
k 31.12.2020 (súvaha, výsledovka, poznámky), hlavná kniha a ďalšie doklady.
Odborné stanovisko k záverečnému účtu je ukončené odporúčaním uzatvoriť prerokovanie
záverečného účtu za rok 2020 v súlade s §16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy výrokom: záverečný účet obce za rok 2020 sa schvaľuje bez výhrad.

