Obecné zastupiteľstvo Kamenec pod Vtáčnikom
Paulíčková Jozefína, hlavný kontrolór obce Kamenec pod Vtáčnikom

Stanovisko k záverečnému účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom
za rok 2016
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 2016.
Stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu Záverečného účtu obce
Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2016, účtovnej závierky obce, hlavnej knihy a ďalších
podkladov a doplňujúcich údajov k 31.12.2016.

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2016 je spracovaný v súlade
so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a v
súlade so zákonom 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.

Spracovanie záverečného účtu
Obec 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:
- Rozpočet obce na rok 2016
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
- Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
- Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
- Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016
- Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2016
- Hospodárenie príspevkových organizácií
- Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
- Podnikateľská činnosť

- Finančné vysporiadanie finančných vsťahov voči: zriadeným a založeným právnickým
osobám, štátnemu rozporu, štátnym Fondom, rozpočtom VÚC.

Rozpočet obce
Finančné hospodárenie obce vychádza z rozpočtu obce ako základného finančného
nástroja. Rozpočet obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2016 bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 15.12. 2015 uznesením č.72/2015 ako vyrovnaný. Schválený rozpočet bol v
priebehu rozpočtového roka deväťkrát zmenený v zmysle § 14 zák. č. 583/1004. Išlo najmä
o presuny rozpočtových prostriedkov a zvýšenie výdavkov v nadväznosti na vyššie príjmy na
niektorých položkách. Rozpočet po poslednej zmene bol schválený ako prebytkový.

Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s práv. subj.
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subj.
Rozdiel príjmov a výdavkov

€
1 237 579
970 174
213 262
48 700
5 443
990 504
563 330
95 625
0
331 549
247 075

Údaje o plnení rozpočtu
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

Rozpočet na rok
2016

Skutočnosť k 31. 12.
2016

Plnenie rozpočtu
v%

Príjmy celkom

1 237 579

1 247 429

101

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

970 174
213 262
48 700

1 020 538
221 448
0

106
104

5 443

5 443

100

Príjmy RO

Výdavky celkom

990 504

951 893

97

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

563 330
95 625
0

530 304
90 041
0

94
95

Výdavky RO-ZŠ

331 549

331 549

100

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 za rok 2016 skončilo s prebytkom, ktorý bude použitý na tvorbu
rezervného fondu.
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.
Z hospodárenia obce sa vylučujú finančné prostriedky v celkovej výške 229 564,34 € a to :
- finančná zábezpeka na bytovky
13 348,35 €
- zostatok prostriedkov na účte ŠJ
187,22 €
- odvody do poisťovne
236,49 €
- záväzok voči SP
270,31 €
- finančné prostriedky z MH SR na verejné osvetlenie
213 260,52 €
- nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie
2 261,45 €
Na základe uvedeného upraveného hospodárenia obce je tvorba rezervného fondu za rok 2016
vo výške 65 970,97

Rezervný fond, sociálny fond
Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Rezervný fond
PS k 1. 1. 2016
Prírastok
Čerpanie
KZ k 31. 12. 2016

26 334,71
213 265,12
4,60
239 595,23

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Sociálny fond
PS k 1. 1. 2016
prírastok
Čerpanie
KZ k 31. 12. 2016

1 307,13
2 822,17
2689,15
1 440,15

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 31.12.2016 je teda vo svojich
zostatkových hodnotách a finančných objemoch 1 800 695,40 € vyrovnaná.

Záväzky obce k 31 . 12. 2016
Záväzky k 31. 12. 2016 :
- voči dodávateľom
3 067,61 €
- voči štátnemu rozpočtu
2 261,46 €
- voči zamestnancom
236,49 €
- voči poisťovniam a daňovému úradu
270,31 €
Obec Kamenec pod Vtáčnikom nemá bankový úver ani žiadne pôžičky.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

VI. 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 . Hospodárenie obce bolo v roku 2016 prebytkové, možno konštatovať, že
finančné prostriedky boli využité účelne a hospodárne.
Keďže do doby spracovania tohto stanoviska nebola ročná účtovná závierka k 31. 12. 2016
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. 2017.
Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Kamenec pod
Vtáčnikom za rok 2016 odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách
výrokom bez výhrad.
Kamenec pod Vtáčnikom dňa 26. 6. 2016
Paulíčková Jozefína
hlavný kontrolór obce

