
          
 

                                  Stanovisko hlavného kontrolóra  

 k záverečnému účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2017                                          

   
Záverečný účet  obce je súhrnné  spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové 

hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok. Povinnosť zostavenie záverečného účtu 

určuje §16 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení 

neskorších predpisov.        
V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov  predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k 
záverečnému účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom  za rok 2017. 
 

Podkladom k vypracovaniu  stanoviska k záverečnému účtu za rok 2017 boli:  
- Záverečný účet obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2017, 
- Účtovná závierka obce k 31.12.2017 /Súvaha, Výkaz ziskov a strát, hlavná kniha a  
       ďalšie podklady a doplňujúce údaje k 31.12.2017/. 
 

 

Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečného účtu obce 

 

 
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

Návrh záverečného účtu obce Kamenec pod  Vtáčnikom  za rok 2017 je spracovaný v súlade 

so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

Návrh záverečného účtu zohľadnuje aj ustanovenie zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl,  školských zariadení v z. n. p.  

 

 

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  
 

Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce  v zákonom stanovenej lehote 

najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

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

 

Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu  

 
 

Obec  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 obce. 

 Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 
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-  údaje o plnení rozpočtu  rozbor plnenie príjmov a výdavkov  

-  vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

-  bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017 

 - prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2017 

-  tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu  

-  prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom      

    podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  

-  prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017  

-  finančné vysporiadanie vsťahov voči: zriadeným a založeným právnickým     

   osobám, štátnemu rozporu, štátnym Fondom, rozpočtom VÚC.  

   

 Údaje o plnení rozpočtu obce 
 

 Finančné hospodárenie obce vychádza z rozpočtu obce na rok 2017,  ktorý bol schválený 

obecným  zastupiteľstvom dňa 14.12. 2016 uznesením č.140/2016 . 

 Schválený rozpočet bol v  priebehu rozpočtového roka osemkrát zmenený  v zmysle § 14 zák. č. 

583/2004. 

 

 Schválený rozpočet         €  

Príjmy celkom  1 705 965 
z toho:  

Bežné príjmy  1 012 974 

Kapitálové príjmy       15 064 

Finančné príjmy     670 873   

Príjmy RO s práv. subj.         7 054 

Výdavky celkom   1 630 140  
z toho:  

Bežné výdavky     548 858  

Kapitálové výdavky     699 855  

Finančné výdavky         1 780 

Výdavky  RO s práv. subj.     379 647  

Rozpočtové hospodárenie obce               75 825 
 
Plnenie rozpočtu obce ako základnej súčasti návrhu záverečného účtu obce bolo predložené v 

členení:  

- plnenie bežných príjmov a čerpanie bežných výdavkov, teda plnenie bežného rozpočtu  

- plnenie kapitálových príjmov a čerpanie kapitálových výdavkov, teda plnenie kapitálového 

rozpočtu  

- plnenie finančných príjmov a čerpanie finančných výdavkov 

- príjmy  a výdavky rozpočtovej organizácie s právnou  subjektivitou - ZŠ  
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 Rozpočet na rok 

2017 

 

Skutočnosť k 31. 12. 

2017 

Plnenie rozpočtu 

 v %  

Príjmy celkom     1 698 911        1 704 694,58           100,3 

z toho:    

Bežné príjmy        671 530           677 333,19           100,9 

Kapitálové príjmy          15 064             15 063,08              100,0 

Finančné príjmy        670 873                  670 871,40           100,0  

Granty a transfery        341 444           341 426,91           100,0  

                                  

Výdavky celkom     1 250 493                  1 266 821,78           101,3 

z toho :    

Bežné výdavky        548 858                565 695,78             103,1 

Kapitálové výdavky        699 855                  699 853,44           100,0 

Finančné výdavky            1 780                 1 272,56                                          71,5 

      

Výdavky RO-ZŠ        378 856                374 877,74             98,9 

Príjmy RO            7 054              7 147,18           101,3 

 
Záverečný účet obce v textovej časti príjmov obsahuje plnenie za jednotlivé položky bežných 

(daňových, nedaňových ostatných), kapitálových, finančných príjmov a príjmov RO.  

V textovej časti výdavkov záverečného účtu je obsiahnutý rozbor čerpania výdavkov z hľadiska 

funkčnej klasifikácie.  

                               
Hospodárenie obce sa posudzuje zvlášť za bežný a kapitálový rozpočet a zvlášť za finančné 

operácie. V súlade s § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov podľa § 10 

ods. 3 uvedeného zákona vylučujú účelovo určené finančné prostriedky a transfery.  

Hospodárenie obce za rok 2017 skončilo so schodkom 599 539,92  € . 

Z hospodárenia obce sa vylučujú finančné prostriedky v celkovej výške 7 138,16 € a to : 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v oblasti školstva                         3 977,84 €                                                    

- nevyčerpané prostriedky z fondu údržby a opráv                          3 160,32 €  

Hospodárenie obce skončilo so schodkom  606 678,08 €. 

  

Rozdiel finančných operácií 669 598,84 € bol použitý na  vysporiadanie  schodku bežného 

a kapitálového rozpočtu v sume 599 539,92 €.  

 

Zostatok finančných operácií v celkovej čiastke 70 058,92 €  podľa § 15 ods. 1 písm. c zákona 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších predpisov  

sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.  
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Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
                

Tvorba a čerpanie rezervného fondu 

 

Rezervný fond  

PS k 1. 1. 2017               239 595,23 

Prírastok                 73 912,27 

Čerpanie                                            117 452,21 

KZ k 31. 12. 2017               196 055,29 

  

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu       

 

Sociálny fond  

PS k 1. 1. 2017                    1 440,15 

prírastok                    2 717,19 

Čerpanie                    2 495,24    

KZ k 31. 12. 2017                    1 662,10 

 

Tvorba a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

PS k 1. 1. 2017                    3 574,32 

prírastok                     

Čerpanie                       414,00    

KZ k 31. 12. 2017                    3 160,32 

 

 

Bilancia aktív a pasív  
 

Bilancia aktív a pasív odzrkadľuje stav majetku a majetkové vzťahy obce. Aktíva a pasíva 

v súvahe sa rovnajú. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 je teda vo svojich 

zostatkových hodnotách a finančných objemoch 2 458 558,84 € vyrovnaná.      

  

Záväzky  obce k 31 . 12. 2017 
  

Záväzky k 31. 12. 2017 v lehote splatnosti :  

     -  voči dodávateľom                                 67 663,41€      

     -  voči zamestnancom                                5 742,22 € 

     -  voči poisťovniam a daňovému úradu     8 959,51 €    

     - voči daňovému úradu                              2 538,56 € 

     - ostatné závazky                                     17 205,09 € 

 

Obec Kamenec pod Vtáčnikom uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere zo ŠFRB na 

obstaranie  bytového domu  s 15 bytmi. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2047. 

Splátka istiny a úrokov je mesačne 1 779,49 €     
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Obec v roku 2017 poskytla dotáciu 16 200 €  TJ  TATRAN Kamenec v súlade so VZN č. 

5/2016 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám  na podporu všeobecne 

prospešných služieb alebo všeobecne prospešný účel.   

 

Údaje  príspevkových organizácií v ich pôsobnosti  

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.  

 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  

Obec nemá podnikateľskú činnosť. 

 

 

 

            Záver                                                                     
 

Záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne 

vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Kamenec pod 

Vtáčnikom .  

Keďže do doby spracovania tohto stanoviska nebola ročná účtovná závierka k 31. 12. 2017  

overená audítorom, pričom ale obec má  zmluvu s audítorkou Ing.  Ďuržovou  a  následná 

správa auditu bude predložená a prerokovaná na zasadnutí OZ v stanovenej lehote, t. j. do 31. 

12. 2018. 

 

Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Kamenec pod 

Vtáčnikom za rok 2017 odporúčam schváliť v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004  

o rozpočtových pravidlách výrokom  

 

                        celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad  

 
 

 

Kamenec pod Vtáčnikom dňa 21. 6. 2018      
 

                                                                                  Paulíčková Jozefína 

                                                                                 hlavný kontrolór obce        
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