Zápis
z vyhodnotenia pripomienok k návrhu záverečného účtu obce Nezbudská
Lúčka zo dňa 23.04.2021
Členovia komisie na vyhodnotenie pripomienok:
Ing. Adriana Vraňanová Kubičková, starostka
Marcela Kohlerová, účtovníčka
Ing. Mária Ciglanová, hlavná kontrolórka
Návrh záverečného účtu bol zverejnený na webovom sídle obce Nezbudská Lúčka od 07.04.2021 a na
úradnej tabuli obce od 16.04.2021. V desaťdňovej lehote do 26.04.2021 boli podané pripomienky od
Edity Jarošovej dňa 15.04.2021 a 26.04.2021. Pripomienky boli napísané v jednom celku, pre
prehľadnosť ich komisia očíslovala.

Poznámka: Text pripomienok je uvedený presne v znení ako boli zaslané pripomienky od
Edity Jarošovej

Pripomienky zo dňa 15.04.2021, pripomienkujúca: Edita Jarošová
Pripomienka č.1) (citované): na stránkach obce ani vo vitríne nie je:
Pripomienky môžte zasielať
-pisomne na obecný úrad
-odovzdat na podateľni
-mailom na adresu...
-ustne predniesť do zápisnice na obecnom úrade
-pripomienky predložiť najneskôr do...
Každý občan môže požiadať o prípadne doplnenie záverečného účtu o informácie, ktoré
považuje za dôležité.
Vyhodnotenie:
Podľa zákonov č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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“), ktorými sa riadi vypracovanie a zverejňovanie záverečného účtu nie je
potrebné uvádzať na webovej stránke alebo na úradnej tabuli ( vitríne) spôsob ako treba
zasielať pripomienky k zverejneným dokumentom.
Pripomienka je neopodstatnená.
Pripomienka č. 2) (citované): Doplniť zostatky na obecnych účtoch,v pokladnici.
Vyhodnotenie:
Stavy účtov a pokladní sú predmetom účtovnej závierky (neuvádzajú sa v záverečnom účte)účtovná závierka je zverejnená, stavy účtov je možné vidieť napr. v súvahe, v poznámkach,
hlavnej knihe. Obec na konci roku zhotovuje účtovnú závierku a rozpočtovú "závierku" ktorou
je záverečný účet. V súvislosti s hospodárením treba venovať pozornosť obidvom závierkam
nakoľko úzko súvisia.
Zákon o rozpočtových pravidlách nevyžaduje, aby sa v záverečnom účte uvádzali zostatky na
bankových účtoch a v pokladnici. Tieto údaje žiadala poslankyňa dňa 01.03.2020 a boli jej aj
ostatným poslancom zaslané dňa 02.03.2020 - zostatky na účtoch obce k 31.12.2020.
Pripomienka je neopodstatnená.
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Pripomienka č. 3) (citované): Bežné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie.
Vyhodnotenie:
Bežné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie účet neobsahuje - v záverečnom účte sa hodnotí
rozpočet na úrovni kategórii ako bol schválený - v prípade obce Nezbudská Lúčka 2020 výdavky boli schválené na funkčnú klasifikáciu.
Výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie si môže ktokoľvek pozrieť - skutočnosť čerpania
rozpočtu je zverejnená na položky - dokonca bola zasielaná dňa 19.02.2021 priamo pani
Jarošovej na jej vyžiadanie zo dňa 16.02.2021. Informácia bola zaslaná aj ostatným poslancom.
Pripomienka je neopodstatnená.
Pripomienka č. 4) (citované): Určite nesúhlasím aby na rezervnom fonde bola 0€.
Vyhodnotenie:
Tvorba rezervného fondu vychádza z výsledku rozpočtového hospodárenia - v prípade
výsledku obce za rok 2020 je tvorba nulová - nedá sa ináč uzavrieť hospodárenie len so
skutočných príjmov a výdavkov podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 16 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Podľa § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec vytvára
rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu
zisteného podľa § 16 ods. 6 uvedeného zákona. Pokiaľ je výsledkom hospodárenia 0,00 eur,
10% na tvorbu RF z výsledku je tiež 0,00 eur.
Pripomienka je neopodstatnená.
Pripomienka č. 5) (citované):Záverečný účet budem z mojej strany hodnotiť s výhradami.
Vyhodnotenie:
Schváliť ZÚ s výhradami je právom každého poslanca - výhrady treba jasne formulovať v zmysle zákona, aby obec mohla v budúcnosti nedostatkom uvedeným vo výhradách predísť.
Pripomienka je neopodstatnená, je to len konštatovanie poslankyne, ako bude hlasovať.
Pripomienka č. 6) (citované): Negativne hodnotím prípravu záverečného účtu kedy hodnotím
nedôsledne spracovanie materiálu.
Vyhodnotenie:
Návrh záverečného účtu je pripravený dôsledne v súlade s príslušnými zákonmi, obsahuje
všetky údaje a skutočnosti, ktoré vyžaduje zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy ( § 16 ods. 5) a tiež je vyhotovený vo forme podľa vzoru vydaného Ministerstvom
financií SR.
Pripomienka je neopodstatnená, je to názor poslankyne.

Pripomienky zo dňa 26.04.2021, pripomienkujúca: Edita Jarošová
Pripomienka č. 7 (citované): Str.3 Finančná komisia odporúča-kto je v tejto komisií mená,
doplniť záverečný účet schváliť bez výhrad,s výhradami,
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Vyhodnotenie:
Text uznesenia bude z návrhu ZÚ vypustený, nie je potrebné uvádzať v návrhu záverečného
účtu. Ak predloží finančná komisia odporúčanie, zahrnie sa do zápisnice. Týmto bude
vyriešené aj uvádzanie mien finančnej komisie.
Pripomienka je neopodstatnená.
Pripomienka č. 8 (citované): str.4 vypísať-k rozpočtu bolo navrhnutých osem zmien:-prva
zmena schválená dňa..... uznesením č........ všetky
Vyhodnotenie:
Zmeny rozpočtu v roku 2020 sú uvedené v návrhu záverečného účtu v prehľadnej tabuľke na
str. 4, v ktorej sú uvedené údaje, ktoré vyžaduje pripomienkujúca: poradové číslo, druh
zmeny (rozpočtové opatrenie, uznesenie obecného zastupiteľstva), číslo uznesenia aj deň
schválenia uznesenia.
V návrhu ZÚ bol opravený počet navrhnutých zmien, nakoľko ich nebolo navrhnutých osem,
len šesť, z toho päť schválených.
Pripomienka je neopodstatnená, nakoľko požadované údaje sú uvedené v tabuľke.

Záver: Predložené pripomienky Edity Jarošovej boli vyhodnotené ako neopodstatnené
z dôvodov uvedených vo vyhodnoteniach k jednotlivým pripomienkam.

Komisia vyhodnotila pripomienky zaslané v desaťdňovej lehote stanovenej v § 6 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pripomienky boli
vyhodnotené v súlade s § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Zápis bude predložený obecnému zastupiteľstvu v súlade s §6 ods. 7
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Dňa 23.04.2021

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková

Marcela Kohlerová

Ing. Mária Ciglanová
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.....................................
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