Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2020
Obec Kamenec pod Vtáčnikom po skončení rozpočtového roka 2020 spracovala údaje o
hospodárení obce do záverečného účtu obce v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2020 boli :
- rozpočet obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2020 a jeho 8 úprav,
- súvaha k 31. 12. 2020
- výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2020
- návrh záverečného účtu za rok 2020
Stanovisko je spracované v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
V zmysle §16 ods. 12 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov obec musí prerokovať záverečný účet do 6 mesiacov po
uplynutí rozpočtového roka a v zákonom stanovenej lehote bol návrh záverečného účtu aj
zverejnený na úradnej tabuli obce 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9 ods.2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to :
- rozbor plnenie príjmov a výdavkov
- vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020
- bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020
- prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020
- prehľad o poskytnutých grantoch a transferoch
- finančné vysporiadanie vsťahov voči: zriadeným a založeným právnickým
osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom VÚC.

Údaje o plnení rozpočtu obce
Základným nástrojom finančného hospodárenie obce bol rozpočet obce na rok 2020, ktorý bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12. 2019 uznesením č. 78/2019 ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový ako schodkový a rozpočet finančných
operácií ako prebytkový.
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

Rozpočet na rok
2020

Skutočnosť k 31. 12.
2020

Plnenie rozpočtu
v%

Príjmy celkom

1 355 558

1 348 643,60

99,5

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

1 333 841
7 559
14 158

1 326 924,94
7 559,76
14 158,90

99,5
100,0
100,0

Výdavky celkom

37 430
763 018

9 876,80
729 646,52

26,4
95,6

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

724 179
22 682
16 157

690 888,59
22 600,52
16 157,41

95,4
99,6
100,0

617 606

550 512,19

89,1

Bežný príjem RO

Výdavky RO-ZŠ
Kapit. výdav. RO-ZŠ

Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce v záverečnom účte k 31.12.2020 je tvorený
z rozdielu príjmov a výdavkov obce z bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných
operácií. Zvláštnosťou tvorenia rozpočtu sú finančné operácie, ktoré sú súčasťou schváleného
rozpočtu avšak na účely tvorby peňažných fondov sú vylúčené z dosiahnutého výsledku
hospodárenia.
V celkových výdavkoch rozpočtu sú zahrnuté celkové výdavky obce 729 646,52 € a
výdavky rozpočtovej organizácie Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom vo výške
550 512,19 €. Celkom výdavky spolu 1 280 158,71 €. Poskytnuté dotácie za štátneho
rozpočtu na výdavky ZŠ na prenesené kompetencie sa započítavajú do celkových príjmov
obce, originálne kompetencie na krytie výdavkov ZŠ a MŠ poskytnuté z obce vo forme
dotácie sa započítavajú do výdavkov obce.
Príjmom finančných operácií je 14 158,90 € a to je fond údržby a výdaj finančných operácií je
16 157,41 € istina ŠFRB. Rozdiel finančných operácií je schodok – 1 998,51 €

Hospodárenie obce:
bežné príjmy obce
1 326 924,94
bežné výdavky obce
690 888,59
bežné príjmy RO /ZŠ/
9 876,80
bežné výdavky RO/ ZŠ / 550 512,19
spolu:
1 336 801,74
spolu:
1 241 400,78
prebytok hospodárenia bežného rozpočtu + 95 400,96 €

kapitálové príjmy obce
7 559,76
kapitálové výdavky
22 600,52
schodok hospodárenia kapitálového rozpočtu – 15 040,76 €
Prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu obce je
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

95 400,96 €
- 15 040,76 €
80 360,02 €

Vysporiadanie schodku finančných operácií

-

1 998,51€
78 361,69 €

V zmysle ustanovenia § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa na účely peňažných fondov pri
usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ citovaného zákona
z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky a to :
- nevyčerpané prostriedky prenesené kompetencie pre ZŠ
3 320,29 €
- nevyčerpané prostriedky z UPSVa R na stravovanie ZŠ a MŠ
16 383,60€
- stravovanie detí ZŠ
367,15€
- sčítanie obyvateľov
1 056,00 €
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky údržby a opráv
13 841,15€
Vylúčené z prebytku celkom :
34 968,19€
Upravené hospodárenie obce je

43 393,50 €

Po úprave prebytku rozpočtu sa navrhuje previesť do rezervného fondu za rok 2020 čiastku
43 393,50 €.

Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Rezervný fond
PS k 1. 1. 2020
Prírastok
Čerpanie
KZ k 31. 12. 2020

359 967,49
63 710,36
423 677,85

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Sociálny fond
PS k 1. 1. 2020
prírastok
Čerpanie
KZ k 31. 12. 2020

2 083,29
3 620,51
3 429,08
2 274,72

Tvorba a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv

Fond prevádzky, údržby a opráv
PS k 1. 1. 2020

9 974,43

prírastok
Čerpanie
KZ k 31. 12. 2020

5 032,56
1 165,84
13 841,15

Finančné prostriedky na bankových účtoch a v pokladni :
Pokladnica
901,11
VÚB – BÚ
23 028,49
VÚB – sociálny
2 274,72
Prima banka – BÚ
1 383,15
VÚB - účelový
32 433,40
VÚB - dotačný
48,69
VÚB – ŠJ
367,15
VÚB - RF
423 677,85
VÚB - fond údržby
13 841,15
VÚB - finanč. zábezpeka 12 232,93
Spolu :
510 188,64

Bilancia aktív a pasív
Neoddeliteľnou súčasťou záverečného účtu je aj tabuľkový prehľad bilancie aktív a pasív,
ktorý odzrkadľuje stav majetku a majetkové vzťahy obce. Aktíva a pasíva v súvahe sa
rovnajú. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 je teda vo svojich zostatkových
hodnotách a finančných objemoch 3 031057,69 € vyrovnaná.

Záväzky obce k 31 . 12. 2020
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- ostatné závazky
Spolu :

4 477,84 €
15 945,11 €
13 222,50 €
3 231,61 €
20 759,89 €
46,13 €
57 683,08 €

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.
Výška poskytnutého úveru :
553 350,00
Stav istiny úveru k 1. 1. 2020 520 264,11
Ročná splátka istiny
16 157,41
Ročná splátka úrokov
5 200,07
Zostatok k 31.12.2020
504 106,70

Obec v roku 2020 poskytla dotáciu 18 000 € 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
Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Kamenec pod
Vtáčnikom za rok 2020 odporúčam schváliť v súlade s ustanovením § 16 ods. 10 zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Kamenec pod Vtáčnikom dňa 28. 6. 2021
Paulíčková Jozefína
hlavný kontrolór obce

