
Stanovisko  hlavného  kontrolóra  k  záverečnému  účtu  obce 

Lastomír  za  rok 2019. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 V zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 18 f. ods. 1 písmeno c., v 

znení neskorších predpisov som preskúmal účtovnú závierku a podávam nasledovne 

stanovisko: 

 Obec Lastomír mala schválený rozpočet na rok 2019: 

 

príjmová časť v sume   550 200,00 Eur 

výdavková časť v sume 550 200,00 Eur 

 

Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a  schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva 12. 

12. 2018 uznesením č. 10/2018. 

Rozpočet bol upravený v priebehu roka 6x,  a to  5x uznesením OZ a 1x starostom obce, tak 

ako je  uvedené v záverečnom účte Obce Lastomír. 

 

 Skutočné plnenie rozpočtu na rok 2019 v porovnaní na pôvodný - schválený  

a upravený rozpočet je nasledovne: 

 

V EUR    schválený  upravený  skutočný 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

bežné príjmy   550 200,00  682 853,89  675 634,22 

bežné výdavky  550 200,00                  682 653,89  667 086,42 

 

Hospodárenie obce:     
----------------------------- 

Príjmy obce v roku 2019 dosiahli skutočnosť  675 634,22 Eur. 

Výdavky obce v roku 2019 dosiahli skutočnosť 667 086,42 Eur. 

 

Plnenie príjmovej časti rozpočtu: 

 

Je podrobne rozpísané v bode 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  Záverečného účtu 

Obce Lastomír po jednotlivých položkách a to príjmy rozpočtované, skutočný príjem k 31. 

12. 2019 a  % plnenia. 

Obec eviduje k 31. 12.2019 pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 10 574,14 €, 

nedoplatky z dane za psa  40,00 € a z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

v sume 360,00 €  (spolu: 10 974,14 €). 

 

Bežné príjmy  (daňové, nedaňové a iné nedaňové príjmy ) 637 313,92  Eur 

Kapitálové príjmy            23 400,00  Eur 

Finančné operácie (bez stravného a soc. fondu)             14 920,30  Eur 

Príjmy spolu:                                                                        675 634,22  Eur  
 

 

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu: 
Je podrobne rozpísané v bode 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 Záverečného účtu 

Obce Lastomír  po jednotlivých položkách a to  výdavky rozpočtované, skutočné výdavky k 

31. 12. 2019, % plnenia. 

 



Bežné výdavky     606 734,42 Eur 

Kapitálové výdavky                    45 412,00 Eur 

Výdavkové finančné operácie                                      14 940,00 Eur 

Výdavky spolu:      667 086,42 Eur 

  

 

Výpočet  prebytku  hospodárenia za rok 2019: 
Je podrobne rozpísané v bode 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

Záverečného účtu Obce Lastomír. 

 

Prebytok hospodárenia ( P-V)    
Príjmy obce spolu/výdavky obce spolu           675 634,22 – 667 086,42      =     8 547,80 € 

odpočet: 

nevyčerpané prostriedky zo ŠR ( ZŠ, ŠJ - použité do 3/2019):                             - 447,36 €  

Zostatok do rezervného fondu:                                                                          8 100,44 € 
 

V záverečnom účte Obce Lastomír za rok 2019 je v zmysle ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) 

b) zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravený 

prebytok hospodárenia obce o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume  

447,36 € ( ZŠ, ŠJ ) . Skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2019 bude vo výške   

8 100,44 €. 
 

Obec v roku 2019 viedla podvojné účtovníctvo v programe IFOSOFT. 

 

Čerpanie rozpočtu a upravený rozpočet bol v súlade s potrebami obce, ktorý schválili 

poslanci obecného zastupiteľstva. Výsledky plnenia rozpočtu obce za rok 2019 sú obsiahnuté 

v Záverečnom účte Obce Lastomír a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. 

 

Obec je povinná vyvesiť výsledky hospodárenia obce za rok 2019 na úradnej tabuli 

pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 

zriadení § 9 odst. 3  ( bolo splnené  27. 5. 2020 ),  

 

    d o p o r u č u j e m 

 

obecnému zastupiteľstvu  Obce Lastomír schváliť  Záverečný účet Obce Lastomír a 

rozpočtové hospodárenie za rok 2019 v navrhovanej podobe bez výhrad. 

 

 

 

 

V Lastomíre  23.6. 2020    

 

        Ing. Ľudovít Gajdoš 


