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STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY  

K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
OBCE  KUZMICE 

ZA ROK 2015 
 

 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce 

Kuzmice  za rok 2015: 
  

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Kuzmice za rok 2015 (ďalej len 

“stanovisko“) som spracovala na základe  predloženého návrhu záverečného účtu Obce 

Kuzmice  za rok 2015; návrhu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 2. júna  2016. 

Stanovisko som ďalej spracovala na základe mne dostupných podkladov – finančných 

a účtovných výkazov, najmä  výkazov - „Súvaha k 31.12.2015“, „Výkaz ziskov a strát 

k 31.12.2015“, „Poznámky“  a  „Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený 

k 31.12.2015“. 

 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA  K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE KUZMICE 
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu 

záverečného účtu Obce Kuzmice  za rok 2015 z dvoch hľadísk:  

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Obce Kuzmice za rok 2015 

 

1.1.  Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

Návrh záverečného účtu Obce Kuzmice  za rok 2015 (ďalej len „návrh záverečného účtu“ ) 

bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh 

záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a  zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so „Zásadami rozpočtového hospodárenia 

obce“ 

 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

  

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

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

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

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

 

Obec Kuzmice  si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy“), zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku 

podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).  

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu  

 

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 

odsek 3 zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, tvorba a použitie 

prostriedkov peňažných fondov, prehľad    o stave a vývoji dlhu, hodnotenie plnenia  

programov obce neobsahuje -neuplatňuje, prehľad o poskytnutých dotáciach.  Prehľad o 

poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov neobsahuje, pretože obec v roku 2015 

neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Taktiež 

neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti nakoľko obec nevykonáva 

podnikateľskú činnosť. 

 

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením 

MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov,  ktorým sa ustanovuje druhová, 

organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri 

zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

Vykázaný prebytok rozpočtu obce za rok 2015 je zistený v súlade s § 2 písm. b)  a § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh na usporiadanie 

prebytku rozpočtu je spracovaný v súlade s § 16 ods. 6 až 8 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. 

 

 

 

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 
 

Obec Kuzmice  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. V súlade s § 16 ods. 2 zákona  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k 

zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a 

právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadala 

finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom 

vyšších územných celkov.   

 

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2014  
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uznesením č.1/2014/E/003 

Rozpočet bol zmenený  na obci trinásťkrát RO starostu /viď. Evidencia RO/  

v ZŠsMŠ bol zmenený pätnásťkrát RO starostu /viď. Evidencia RO/ 

 

Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach: 

 
Obec + ZŠ s MŠ Schválený rozpočet  Rozpočet  po zmenách 

Bežný rozpočet   

Príjmy 828 577 991 005,96 
Výdavky 775 253 875 888,51 
prebytok rozpočtu + 53 324 + 115 117,45 
Kapitálový rozpočet   
Príjmy  0 0 
Výdavky 31 874 123 007,28 
Schodok rozpočtu - 31 874 - 123 007,28 
Príjmy 828 577 991 005,96 
Výdavky 807 127 998 895,79 
VH Schodok + 21 450 - 7 889,83 
Príjmové finančné operácie 0 29 042,23 
Výdavkové finančné operácie  21 450 21 152,40 
Zostatok finančných operácií - 21 450 + 7 889,83 
Rozpočet celkom 0 0 

 

1.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV 

 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy, nedaňové príjmy a ostatné 

príjmy;  v kapitálovom rozpočte obec nemala  príjmy . 

Cudzie príjmy  bežného rozpočtu boli tvorené  dotáciami na činnosť preneseného výkonu  

štátnej správy z MV –matrika,školstvo,voľby CO,MPSVaR  a FSR  –terénna sociálna práca,  

ÚPSVaR  - aktivačná činnosť,j ,rodinné prídavky, REGOB, Metod.pedagog.centrum ESF a ŠR 

–asistentky ZŠ s MŠ  

 

1.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov 

 

Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu Obce Kuzmice. Ich 

celkové plnenie bolo na 96,62 % oproti rozpočtu. Daňové príjmy v roku 2015 narástli 

o 37 512,64  € oproti roku 2014. Výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. 

podielová daň zo štátneho rozpočtu, bola dosiahnutá v skutočnosti  vo výške 403 448,92 €, čo 

je nárast o 36 192,26 €. Výber  daní z nehnuteľnosti bol nižší oproti plánovaným-  o 3 301,54 

€ , oproti roku 2014 bol vyšší o 1 374,52.  Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad bol na úrovni roka 2014 .  Upozorňujem na  dodržiavanie postupu vymáhania týchto 

nedoplatkov.  

 

- Nedaňové príjmy - ide o príjmy z  podnikania a  vlastníctva majetku a príjmy 

z administratívnych a iných poplatkov a iné.. Ich plnenie bolo na 99,78 % . Oproti 

roku 2014 boli tieto príjmy nižšie o 499,81 € 
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- Granty a transfery - ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, ide 

o príjmy účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie 

z MV, UPSVaR, , Metod.pedagog.centrum SR, FSR. Celkove predstavovali sumu 

465 932,27 € . Najväčší objem týchto finančných prostriedkov je určený na 

financovanie základného školstva.  

 

1.1.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov 

 

0bec nerozpočtovala   kapitálový  príjem a ani ho v skutočnosti nedosiahla. 

 

 

 

 

1.2. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV 

 

 

 

1. 2. 1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov 

 

Schválený rozpočet bežných výdavkov spolu obec a ZŠ s MŠ vo výške 775 253 € bol 

zmenený rozpočtovým opatrením na 875 888,51 € .Skutočné čerpanie  rozpočtu bežných 

výdavkov  bolo na úrovni  875 284,31 € . Oproti roku 2014  je čerpanie nižšie o 1 083,05 €.   

 

 

 

 Rozpočet na rok 

2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

% 

čerpania 

Nárast  

alebo pokles 

oproti roku 

2014 

+/- 

01.Všeobecné verejné služby  

v tom: 

    

01.1.1  Výkonné a zákonodarné orgány 168 298,43 168 298,43 100 + 

01.1.2 Finančné a rozpočt. záležitosti 1 076,49 1 076,49 100 + 

01.3.3  Iné všeobecné služby (matrika) 4 031,41 4 031,41 100 + 

01.6.0  Všeob. služby neklasifikované 

(voľby) 

1 986,73 1 986,73 100 - 

01.7.0  Platby súvisiace s úvermi 9 416,09 9 416,09 100 - 

03. Verejný poriadok a bezpečnosť  

v tom: 

    

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 791,34 791,34 100 - 

03.6.0 verejný poriadok a bezpeč. CO 97,20 97,20 100 = 

04. Ekonomická oblasť 

v tom: 

    

04.5.1  Cestná doprava  5 369,98 5 369,98 100 + 

05. Ochrana životného prostredia 

v tom: 

    

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 19 987,49 19 987,49 100 + 

06. Bývanie a občian. Vybavenosť 

v tom: 
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06.1.0  Rozvoj bývania 7 682,96 7 682,96 100 + 

06.2.0  Rozvoj obcí 17 171,99 17 171,99 100 + 

06.3.0 zásobovanie vodou 114,28 114,28 100 - 

06.4.0  Verejné osvetlenie 13 843,56 13 843,56 100 + 

08. Rekreácia kultúra, náboženstvo 

v tom: 

    

08.1.0 Rekreačné a športové služby 8 886,54 8 886,54 100 + 

08.2.0 Kultúrne služby 8 400,66 8 400,66 100 + 

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 820,76 820,76 100 + 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 1 184,56 1 184,56 100 + 

09. Vzdelávanie  

v tom: 

    

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie MŠ 66 318,07 66 318,07 100 + 

09.1.2.1 ,09.2.1.1 vzdelávanie ZŠ 482 726,45 482 726,45 100 + 

09.6.0.1, 09.6.0.2, 09.6.0.3 - ŠJ 38 394,95 38 394,95 100 + 

10. Sociálne zabezpečenie 

v tom: 

    

10.4.0  Rodina a deti 19 248,85 18 684,37 97,1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov 

 

 Rozpočet kapitálových výdavkov bol v schválenom rozpočte plánovaný vo výške  

31 874 €. V upravenom rozpočte bol rozpočtovaný vo výške 123 007,28 €,v skutočnosti bolo 

čerpanie 17 784,67 €, t.j. na 14,46 %. / auto Škoda Rapid,rozšírenie kamerového systému, 

PD-sadové úpravy,PD –zvyšov.energetickej účinnosti/ 

 

 

 

 

 FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných 

fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa 

považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, 

vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú 

súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku. Zostatok  

finančných operácií je prebytok + 7 889,83 €  (rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými 

finančnými operáciami)   . 

 

 

Príjmové finančné operácie                 29 042,23 € 

Výdavkové finančné operácie              21 152,40 € 
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Cez príjmové finančné operácie sa v roku 2015 zapájali do rozpočtu finančné prostriedky: 

1. Prevod finančných prostriedkov z RF – 20 000 €/odstránenie havárijného stavu 

majetku obce/ 

2. prevod prostriedkov z peňaž. Fondov –fond opráv vo výške  782,91 € 

3. prevod nevyčerpaných dotácií zo ŠR – 8 259,32 € / dopravné, rodinné, KS/ 

 

 

Cez výdavkové finančné operácie sa prostredníctvom rozpočtu uhradili splátky istiny úveru 

ŠFRB a chodníky vo výške 21 152,40 €  .  

 

 

 

 

 

1.Výsledok hospodárenia 

 

Podľa § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom 

rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; schodkom 

rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom 

súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie. Podľa § 16 ods. 6 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  prebytok alebo schodok rozpočtu sa 

zisťuje podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písm.  b)  zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy . Podľa tohto ustanovenia  „rozpočet obce sa vnútorne člení na: 

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"), 

c) finančné operácie.“ 

 

Z uvedeného vyplýva, že prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami 

bežného a kapitálového rozpočtu; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. 
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Hospodárenie obce v roku 2015 dokumentuje nasledovná tabuľka: 

 
V celých Eurách 

 Schválený 

rozpočet  

Upravený rozpočet Čerpanie 

Bežný rozpočet    

Príjmy 828 577 991 005,96 975 737,18 

Výdavky 775 253 875 888,51         875 284,31 

Prebytok + 53 324 + 115 117,45 + 100 452,87 

Kapitálový rozpočet    

Príjmy  0 0 0 

Výdavky 31 874 123 007,28 17 784,67 

Schodok - 31 874 - 123 007,28 - 17 784,67 

Príjmy celkom 828 577 991 005,96 975 737,18 

Výdavky celkom 807 127 998 895,79            893 068,98 

Prebytok BR+KR + 21 450 - 7 889,83 + 82 668,20 

Príjmy finančných operácií 0 29 042,23 29 042,23 

Výdavky finančných operácií 21 450 21 152,40 21 152,40 

Schodok/prebytok finančných 

operácií 
- 21 450 + 7 889,83 + 7 889,83 

Hospodárenie obce -   + 90 558,03 

Vylúčenie z prebytku -   3 821,88 

  0 

Rozpočet celkom 0 0 + 86 736,15 

 

Prebytok rozpočtu v sume + 82 668,20 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 

prostriedky   v sume  3 821,88 € navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu + 78 846,32 €  

 

Zostatok finančných operácií v sume + 7 889,83 € navrhujeme použiť na  : 

- tvorbu rezervného fondu   7 889,83 € 

 

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  604,20 €, a to na :  

- dopravné žiakom       v sume     39,72 € 

- záškoláci – rodinné    v sume 564,48 € 

 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 

18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume  3 249,00 €  

c) iné - v sume 31,32 € /30,36 €-premlč.záväzok, 0,03 € peniaze na ceste, 0,93 € 

nezistený rozdiel/ 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za 

rok 2015 vo výške  86 736,15 €.  
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 2. Bilancia aktív a pasív 

 

 Aktíva, t.j. majetok spolu krytý pasívami, t.j. zdrojmi krytia, podľa účtovnej závierky 

predstavujú sumu: - k 31.12.2015   2 240 641,17 €  / ZŠ s MŠ   605 934,89  €/ 

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky, podľa účtovnej závierky k 31.12.2015  

predstavujú : 2 240 641,17 € / ZŠ s MŠ  605 934,89   €/ 

 

2.1. BILANCIA POHĹADÁVOK 

 

Pohľadávky celkovo sú vo výške 5 481,97 € .   Pohľadávky z nedaňových príjmov sú vo 

výške 3 343,58 € /za komunálny odpad/-, pohľadávky daňové sú vo výške 1 918,61 €-daň 

z pozemkov a daň zo stavieb, ostatné  219,51/ 

 

2.2. Bilancia záväzkov 

 

Záväzky  obce celkovo boli k 31. 12. 2015 boli vo výške 314 007,91 €, z toho najväčšiu časť 

tvoria dlhodobé záväzky  - 191 928,09 € /splácanie úveru zo ŠFRB, fin.zábezpeka/ 

krátkodobé záväzky boli vo výške 25 556,85 € z toho voči dodávateľom vo výške 5 483,07 € , 

bankové úvery dlhodobé vo výške 94 660 €.  

 

3. PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU 

 

Obec spláca úver zo ŠFRB a úver poskytnutý na financovanie rekonštrukcie chodníkov. 

Zostatok bežných bankových úverov je vo výške  94 660 €.  

 

 
rok Počet 

obyvateľov 

K 31.12.2015 

Dlhová služba 

(úver) v € 

 

Dlhová služba 

(úver) na 1 

obyvateľa 

Dlhová služba 

(úver+dlhodobé 

záväzky) v € 

Dlhová služba 

(úver+dlhodobé 

záväzky ) na 1 

obyvateľa 

2015 1 706  94 660 55,49 € 286 588,06 167,99 € 

 

 

 

4.  Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - 

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

 

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN 7/2009 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel – športovému klubu – vo výške  6 700 € 

 

 

5. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

 

Návrh záverečného účtu obce Kuzmice neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch 

podnikateľskej činnosti, nakoľko obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.  

 

6. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU 

 

Obec neuplatňuje programy obce v zmysle uznesenia OZ. 
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Záver 

 
Návrh záverečného účtu obce Kuzmice  za rok 2015  je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

Návrh záverečného účtu obce Kuzmice   za rok 2015 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona 

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

zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.  

Riadna účtovná závierka k 31.12.2015 a hospodárenie  obce Kuzmice   za rok 2015 bola 

v súlade  s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.   

        V súlade s §  16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

odporúčam OZ uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce Kuzmice   za rok 2015 

výrokom 

 

 

 

 

 

 

súhlas s celoročným hospodárením bez  výhrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Agáta Vysokajová 

                                                                                        hlavná kontrolórka obce  Kuzmice   

 

 

 

 

Kuzmice, 17.6.2016                                                 
 
 
 
 
 


