
Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom 
 

 

                  Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2014  

                        obce Kamenec pod Vtáčnikom        
 

 

Obec Kamenec pod Vtáčnikom po skončení rozpočtového roka 2014 spracovala údaje 

o rozpočtovom hospodárení 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 . 

 

V súlade s § 18 f/ ods. 1. písm. c/ Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov  predkladám 

Obecnému zastupiteľstvu v Kamenci pod Vtáčnikom  stanovisko k záverečnému účtu obce 

Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2014. 

 

Východiská spracovania stanoviska k návrhu záverečnému účtu obce 

a dodržanie informačnej povinnosti 

 
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2014 bol 

rozpočet obce na rok 2014, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvo dňa 16. 12. 2013 

uznesením č. 48/2013 a v priebehu roka 2014 bolo uskutočnené 14 zmien rozpočtu. Ďalej 

podkladom pre spracovanie stanoviska bola súvaha, výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2014 

a návrh záverečného účtu k 31. 12. 2014.   

Do rozpočtu obce boli premietnuté potreby obce, ktoré vyplývajú z finančných vzťahov 

k štátnemu rozpočtu , k právnickým a fyzickým osobám na území obce, k obyvateľom obce, 

k uzavretým zmluvám ako i k všeobecne záväzným právnym predpisom a všeobecne 

záväzným nariadeniam obce.  

 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom 

stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov a s § 16. odsek 9 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

      

Spracovanie záverečného účtu 
               

Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený ako vyrovnaný. V priebehu roka 2014 bol rozpočet 

zmenený 14  krát a to 6 krát schválený obecný zastupiteľstvom uznesením a osem krát 

schválená starostom obce, kde išlo o presuny medzi položkami. Pri zmene rozpočtu v zmysle 

§ 14 zák. č. 583/1004 išlo najmä o presuny rozpočtových prostriedkov a zvýšenie výdavkov 

v nadväznosti na vyššie príjmy na niektorých položkách. Po všetkých zmenách v rozpočte bol 

rozpočet na rok 2014 ako prebytkový. 

 

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

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

      -     Rozpočet na rok 2014 

- Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 

- Rozbor čerpania  výdavkov za rok 2014 

- Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 



- Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu                                                                                                                                                                                                                              

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013 

 

III. Údaje o plnení rozpočtu 
             

 Rozpočet na rok 2014 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2014 

Príjmy celkom             920 184                849 969 

z toho:   

Bežné príjmy              853 184                836 376 

Kapitálové príjmy                  7 000                    7 000  

Finančné príjmy                60 000                           0 

   

Príjmy RO                  6 930                    6 593 

Výdavky celkom              917 891                867 428 

z toho :   

Bežné výdavky              537 965                    516 114 

Kapitálové výdavky                39 726                                                                                                      39 725 

Finančné výdavky                     

   

Bežné výdavky RO               340 200                  311 589 

Rozpočet obce 

/schodok/prebytok/ 

                  2 293  

                    

 

                                

Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2014 
 

Celkový  objem rozpočtových príjmov naplnila obec v r. 2014 vo výške 843 376 €. 

Najväčšiu položku  tvoria príjmy bežného rozpočtu splnené v celkovej čiastke 836 376 €. 

 

Podielové dane poskytnuté zo štátneho rozpočtu tvoria 44 % z príjmu bežného rozpočtu  a to 

je vo výške 369 517 €. 

Vlastné príjmy obce (daňová a nedaňové) boli vo výške 157 061 €. 

Tieto vlastné prímy sú tvorené: 

- dane z nehnuteľnosti vo výške 57 449 € / dane z pozemkov 15 976 €, daň zo stavieb 

40 953 €, daň z bytov 520 € 

- ostatné daňové príjmy  41 172 € / daň za psa 1 182 €, za užívanie verejného priestr. 

294 €, za komunálny odpad 24 619 €, za dobývací priestor 1 077 €, za vydobyté 

nerasty 14 000 € 

- z prenájmu budov, priestorov  3 956 € 

- ostatné poplatky  54 484 € / príjmy od ALAS 39 610 €, za predaj výrobkov, tovaru 

a služieb  6 908 € za školské zariadenie 1 817 €,  správne poplatky 5 781 €, ostatné 

príjmy 368 €.   

 

Podrobný rozpis poskytnutých dotácií a transferov zo ŠR vo výške 309 798 €. Z toho čiastka  

300 270 € bola poskytnutá pre ZŠ, MŠ ako prenesené kompetencie pre výkon štátnej správy. 

Dotácie a transfery boli použité v súlade s ich účelom a vyúčtované so štátnym rozpočtom. 

 



Kapitálové príjmy – schválený rozpočet  kapitálových príjmov za rok 2014 bol 7000 €. Príjem  

pozostával z dotácie zo ŠR.       

 

Výdavky – čerpanie za rok 2014 
 

Celkové výdavky obce  na rok 2014 boli vo výške upraveného rozpočtu  577 691 € čerpanie 

k 31. 12. 2014 bolo 555 839 €  čo je 96 %. 

Schválený bežný rozpočet po zmenách bol vo výške   537 965 €, skutočné čerpanie  na konci 

roka 2014 bola čiastka 516 114 € . Všetky bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky 

z finančných operácií boli použité účelovo a efektívne. Finančné operácie boli predbežnou 

finančnou kontrolou overené a potvrdené v súlade so zákonom o finančnej kontrole č. 

502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov , schválené starostom obce a zamestnancami 

obce určenými pre vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.  

 

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa finančnej rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2014:  

- bežné výdavky na OcÚ spolu 338 564,- € 

- požiarna ochrana 2 756,-€ 

- vývoz KO a nákup kuka nádob 29 071,- € 

- životné prostredie 451,- € 

- verejné osvetlenie 1 081,- € 

- šport a príspevok pre TJ spolu 25 749,- € 

- MŠ – náklady 97 897,-€ 

- opatrovateľská služba 20 546,- € 

náklady spolu             516 115,- € 

 

 

Kapitálové výdavky boli schválené na rok 2014 v celkovej výške 39 726 € a skutočnosť  

39 725 €. Čo predstavuje 99,9 %. Čerpanie kapitálových výdavkov bola predovšetkým  na 

rekonštrukciu obecného úradu 35 526 €, nákup snehovej frézy  1995 €, nákup budovy 

a pozemku 2 084 €.  

 

U rozpočtovej organizácie ZŠ boli podobne realizované finančné operácie overené. Bežné 

výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – základnej školy za rok 2014 boli 

311 589 €., schválený rozpočet bol 340 200 €.    

 

Hospodárenie rozpočtovej organizácie 
 

V celkových príjmoch a celkových výdavkoch rozpočtu obce sú zahrnuté aj príjmy a výdavky  

rozpočtovej organizácie -Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom. Pridelené finančné 

prostriedky zo ŠR a obce vo forme prenesených kompetencií zo ŠR a originálnych 

kompetencií z obce sa vo výdavkoch využívali účelovo a hospodárne. Do pôsobnosti školy 

patrí základná šškola, školský klub, a školská jedáleň pri ZŠ.   

 

Záväzky  obce k 31 . 12. 2014 
Prehľad o stave a vývoji dlhu sa uvádza, že obec nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti, 

obec neposkytla v r. 2014 žiadnu záruku. 

  

Záväzky k 31. 12. 2014 :  

     -  voči dodávateľom                  31 278,51 € 



     -  voči štátnemu rozpočtu          35 273,79 €     

 

Obec Kamenec pod Vtáčnikom nemá bankový úver ani žiadne záväzky voči sociálnej 

a zdravotnej poisťovni a daňovému úradu.       

 

Zostatky na bežných účtoch:   

 

BÚ celkom  46 459,60 € 

FRB      9 963,85 € 

RF          239 642,17 €   

 

Rezervný fond, sociálny fond    
               

Tvorba a čerpanie rezervného fondu 

 

Rezervný fond  

PS k 31. 1. 2014                239 642 

Prírastok                     

čerpanie  .                                                      

KZ k 31. 12. 2014                239 642 

  

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu       

 

Sociálny fond  

PS k 1. 1. 2014                       682 

Prírastok                    2 207 

Čerpanie                    1 691 

KZ k 31. 12. 2014                    1 198   

 

 

 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce hodnotený v Záverečnom účte obce k 31. 12. 2014 

je tvorený z rozdielu príjmov a výdavkov obce – z bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu 

a z finančných operácií. Zvláštnosťou tvoreného rozpočtu sú finančné operácie, ktoré sú 

súčasťou schváleného rozpočtu, avšak nie sú súčasťou dosiahnutého výsledku hospodárenia 

obce, z uvedeného dôvodu dosiahnutý výsledok rozpočtového hospodárenia v záverečnom 

účte obce za rok 2014 je hodnotený ako :            

 

a) hospodársky výsledok  vypočítaný z rozdielu príjmov a výdavkov bežného 

a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií  

- tento výsledok hospodárenia sa zisťuje podľa ustanovenia § 10 ods. 3. písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

b) hospodársky výsledok, vypočítaný z rozdielu príjmov a výdavkov bežného rozpočtu,     

kapitálového rozpočtu a finančných operácií  so schodkom –17 458,70 €. 

- tento výsledok hospodárenia súhlasí s peňažným okruhom pozostávajúcich zo 

zostatkov bankových účtov, pokladne.      

 



          

 

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 2014  schodkové. Schodok hospodárenia obce 

bol krytý mimo rozpočtovými finančnými prostriedkami. Rezervný fond sa netvorí. 

 

Keďže do doby spracovania tohto stanoviska nebola ročná účtovná závierka k 31. 12. 2014 

overená audítorom, pričom ale obec uzavrela  zmluvu s Ing. Evou Ďuržovou,  audítorkou 

zapísanou v zozname audítorov č. licencie 205 a správa auditu bude predložená a prerokovaná 

na zasadnutí OZ v stanovenej lehote, t. j. do 31. 12. 2014. 

 

Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Kamenec pod 

Vtáčnikom za rok 2014 odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách 

výrokom bez výhrad. 

 

Kamenec pod Vtáčnikom dňa 25. 6. 2015     

 

 

Predkladá:  Jozefína Paulíčková  


