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                Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015  

                        obce Kamenec pod Vtáčnikom        
 

 

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 2015. 

 

Obec Kamenec pod Vtáčnikom po skončení rozpočtového roka 2015 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 . 

 

Návrh záverečného účtu bol zverejnený 15 dní pred jeho schválením obecným 

zastupiteľstvom  na informačnej  tabuli obce 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 čím si obec splnila zákonnú povinnosť. 

      

     I.    Spracovanie záverečného účtu 
    

            

Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný rozpočet uznesením č. 13/2014 dňa 

15.12.2014 .  

Schválený rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a vyjadruje 

jej samostatnosť v hospodárení. 

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

štátnemu rozpočtu, k právnickým a fyzickým osobám na území obce, k uzavretým zmluvám, 

k platným zákonom ako i všeobecne záväzným nariadeniam obce. 

  

Rozpočet bol v priebehu roka 2015 upravený  ôsmimi rozpočtovými opatreniami schválenými  

obecným zastupiteľstvom  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 obce bol rozpočtovými opatreniami upravený na výšku celkových príjmov  

1 091 888 € a výšku celkových nákladov 1 088 160 €. 

  

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

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy :  

 

- Rozpočet na rok 2015 

- Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 

- Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  

- Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015  

- Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov /rezervného fondu a sociálneho 

fondu 

                                                                                                                                                                                                                         

      -    Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 

      -    Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12:2015 

      -    Hospodárenie príspevkových organizácií 
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I. Údaje o plnení rozpočtu 
             

 Rozpočet na rok 2015 

 

Skutočnosť k 31. 12. 2015 

Príjmy celkom              1 091 888        1 066 867 

z toho:   

Bežné príjmy                 844 291           841 721 

Kapitálové príjmy    

Finančné príjmy                 247 597             225 146 

   

                    

Výdavky celkom              1 088 160       1 069 717 

 z toho :   

Bežné výdavky                 480 121          463 413 

Kapitálové výdavky                 267 922          267 693 

Finančné výdavky   

   

Bežné výdavky RO                 340 117              338 611  

   

 

Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce v záverečnom účte k 31.12.2015 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 nie sú súčasťou dosiahnutého výsledku hospodárenia.  

 

V celkových výdavkoch bežného rozpočtu obce 1 069 717 € sú zahrnuté aj výdavky 

rozpočtovej organizácie Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom vo výške 338 611 €. 

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. 

 

Z finančných operácií sa vykonal prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo 

výške 225 146 € na obstaranie osobného auta 7 550 € . Použité finančné prostriedky na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 217 596 € by mali  byť uhradené v roku 2016 

v rámci projektu z Ministerstva hospodárstva  SR.   

  

II. Hospodárenie obce:  
bežné príjmy obce           841 721        bežné výdavky obce            463 413   

bežné príjmy RO /ZŠ/       11 671        bežné výdavky RO/ ZŠ /     338 611 

spolu:                               853 392        spolu:                                   802 024   rozdiel 51 368 € 

prebytok hospodárenia bežného rozpočtu  + 51 368 € 

 

kapitálové príjmy obce     0     

kapitálové výdavky       267 693 

schodok hospodárenia kapitálového rozpočtu –  267 693 € 

 

        

Prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu obce je                  – 216 325 € 
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Vylúčenie z prebytku /nevyčerpaná dotácia prenesená do roku 2016/      -     1 506 €   

Hospodárenie obce - schodok                                                                    -  217 831 € 

 

Bežný rozpočet obce bol prebytkový vo výške 51 368 € 

Celkový hospodársky výsledok obce bol schodkový  z toho dôvodu, že sa finančné 

prostriedky z rezervného fondu vo výške 217 596 € použili na kapitálový výdavok – 

rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

 

 

III. Ukazovatele finančných prostriedkov obce   

 
Obec vykazuje k 31.12.2015 v záverečnom účte k 31. 12.2015 na bankových účtoch 

a peňažné prostriedky v pokladni vo výške 77 385 €  

 

Z toho rezervný fond, sociálny fond : 

                 

Tvorba a čerpanie rezervného fondu 

 

Rezervný fond  

PS k 1. 1. 2015                239 642,17 

Prírastok                  11 845,68 

čerpanie  (uznesenie č.41,78/2015)                                                   225 146,14 

KZ k 31. 12. 2015                  26 341,71 

  

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu       

 

Sociálny fond  

PS k 1. 1. 2015                    1 198,41 

Prírastok                    1 991,52 

Čerpanie                    1 882,80 

KZ k 31. 12. 2015                    1 307,13 

 

 

 

 

           V. Záväzky  obce k 31 . 12. 2015 
 

Záväzky k 31. 12. 2015 :  

     -  voči dodávateľom                   5 893,32 € 

     -  voči štátnemu rozpočtu           1 505,56 €     

Prehľad o stave dlhu sa uvádza, že obec nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti, obec 

neposkytla žiadne záruky a dlh obce je 0 

 

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti sa uvádza, že obec žiadnu 

podnikateľskú činnosť nevykonáva.   
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           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 . V rámci vykonaných následných finančných kontrol neboli zistené nedostatky vo 

vedení účtovnej evidencie a porušenie zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 

Účtovníctvo  obce je vedené prehľadne, preukázateľným spôsobom. Účtovníctvo je vedené 

spôsobom zaručujúcich trvalosť účtovných záznamov. 

 

Hospodárenie obce bolo v roku 2015 schodkové  z dôvodu použitia finančných prostriedkov 

na kapitálové výdavky s možnosťou pre financovania v rámci projektu z Ministerstva 

hospodárstva SR. Možno  konštatovať, že finančné prostriedky boli využité účelne 

a hospodárne. 

 

Keďže do doby spracovania tohto stanoviska nebola ročná účtovná závierka k 31. 12. 2015 

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. 2016. 

 

Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Kamenec pod 

Vtáčnikom za rok 2015 odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách 

výrokom bez výhrad. 

 

Kamenec pod Vtáčnikom dňa 21. 6. 2016      

 

 


