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STANOVISKO 

k návrhu záverečného účtu obce Muránska Huta 

za rok 2021  

 

 
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

Muránska Huta za rok 2021: 

  

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Muránska Huta za rok 2021 (ďalej len 

“stanovisko“) som spracoval  na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Muránska 

Huta za rok 2021, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 13.5.2022 

 

Návrh záverečného účtu obce Muránska Huta za rok 2021 (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“). 

 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli 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. 

 

Obec zabezpečuje audítora, aby vykonal audit podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, zo znenia ktorého 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).  

 

Obec pri zostavení záverečného účtu postupovala podľa  § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 

hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 zákona                                  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec finančne usporiadala svoje hospodárenie 

vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu. 

 

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 

 

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom.   

 

Rozpočet na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. V priebehu rozpočtového roka bol desať krát 

upravovaný a následne schválený obecným zastupiteľstvom, ako prebytkový. 

 

PLNENIE ROZPOČTU 

 

K plneniu rozpočtu môžem konštatovať, že plnenie rozpočtu v oblasti príjmov aj výdavkov je 

v súlade s nastaveným rozpočtom.  
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ZÁVER  

 
Návrh záverečného účtu obce Muránska Huta za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 

predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Návrh záverečného účtu obce Muránska Huta za rok 2021 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona 

o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2021 

je v súlade  s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy bude overená audítorom, podľa informácie z obecného úradu je zmluva na 

vykonania auditu uzatvorená.  

 

Záverečné stanovisko HK k záverečnému účtu 2021 

Na základe posúdenia predkladaného rozpočtu a vykonaných kontrol s tým súvisiacich 

odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta schváliť záverečný účet 

bez výhrad.  

 

Obec zostavila záverečný účet zákonom predpísaným spôsobom a hospodárenie za predošlý 

rozpočtový rok 2021 ukončila v súlade so zákonom. 

 
 

V Muránskej Hute, 28. júna 2022 

 

 

Vypracoval:  

 

Mgr. Peter Cíger, v.r. 

Hlavný kontrolór obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


