Hlavný kontrolór Obce KUZMICE

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2010
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Kuzmice za rok 2010.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného
účtu Obce Kuzmice za rok 2010. Návrh bol zverejnený dňa 15.3. 2011 na úradnej tabuli.
Návrh záverečného účtu Obce Kuzmice za rok 2010 bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh
záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.
Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- poskytnuté záruky podľa jednotlivých príjemcov
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce
Kuzmice.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
má povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení §9 ods.4.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §
10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní,
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh
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záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa
funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje
povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to:
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. zákona v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých zárukách
podľa jednotlivých príjemcov a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh
rozpočtu neobsahuje, pretože obec nemá príspevkové organizácie, neposkytla žiadne záruky
a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Kuzmice sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 76/2010 prijatého na riadnom zasadnutí OZ
dňa 19. 2. 2010.
Schválený rozpočet Obce Kuzmice
bol v priebehu roka
rozpočtovými opatreniami, vykonanými starostom obce.

Rozpočet celkove
Schválený rozpočet

príjmy obec
výdavky obec
príjmy základná škola
výdavky základná škola
Hospodárenie ( prebytok +
Schodok - )

726 004
297 024
7 600
428 980
+ 7 600

Bežný rozpočet
Schválený rozpočet

bežné príjmy: obec
ZŠ
bežné výdavky: obec
ZŠ
Hospodárenie (prebytok
schodok)

717 284,23
7 600
237 613
428 980
+ 58 291,23

upravovaný sedemkrát

(v € )
Uprav.rozpočet Plnenie/čerpanie
755 917,47
738 002,45
310 410,07
300 033,43
12 362,21
12 362,21
438 702,09
438 702,09
+ 19 167,50
+ 11 629,14

(v € )
uprav.rozpočet Plnenie/čerpanie
733 876,42
715 961,40
12 362,21
12 362,21
231 101,45
221 084,81
438 702,09
438 702,09
+ 76 435,09
+ 68 536,71
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Kapitálový rozpočet:
3 676

(v € )
uprav.rozpočet Plnenie/čerpanie
23 780,10
23 420,10

- 3 676

- 23 780,10

Schválený rozpočet

Kapitálové príjmy: obec
ZŠ
Kapitálové výdavky: obec
ZŠ
Hospodárenie-prebytok-schodok
Finančné operácie:

Schválený rozpočet

príjmové fin. operácie
8 719,77
výdavkové fin. operácia
55 735
Hospodárenie-prebytok-schodok - 47 015,23

- 23 420,10

(v € )
uprav.rozpočet Plnenie/čerpanie
22 041,05
22 041,05
55 528,52
55 528,52
- 33 487,47
- 33 487,47

Plnenie rozpočtu príjmov :
100 Daňové príjmy – rozpočet 251 758,56,- € , skutočnosť 248 213,87,- €, čo
predstavuje 99% plnenie.
Sú to dane: - v ýnos dane z príjmov poukázan ý územnej samospráve
(podielové dane),
- miestne dane v zm ysle VZN o daniach z nehnuteľností,
200 Nedaňové príjmy – rozpočet 80 553,92- €, skutočnosť 62 128,91,- € , %
plnenia 77 % ( sú to príjm y z prenájmu majetku
obce, z poplatkov, úrok y z účtov a iné príjm y)
300 Granty a transfery
310 Tuzemské bežné granty a transfery – rozpočet 401 563,94,- €, skutočnosť 405 618,62- €,
% plnenia je 101 %

Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové
dane. Podielové dane oproti schválenému rozpočtu v roku 2010 boli krátené vo výške
32 802,44 €, z dôvodu finančnej krízy.

Plnenie rozpočtu výdavkov:
600 Bežné výdavky
01116 Obce - čerpanie 150 639,48,- €, (mzdy a poistné zamestnancov obce, cestovné,
energie, vodné , poštovné, /všeobecný materiál – kanc. potreby, tonery, ..../, knihy a noviny,
výdavky na auto, údržba výp. techniky, údržba strojov a zariadení, údržba budov, školenia
a semináre, všeobecné služby , špeciálne služby , audítorské služby/, stravovanie, poistenie
budov, odmeny poslancom, odmeny z dohôd, a členské príspevky,)
0112 Finančná a rozpočtová oblasť – čerpanie 839,44,- €, poplatky bankám,
0133 Iné všeobecné služby (matrika) – čerpanie 3 612,45,- €, výdavky na matriku,
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0160 Všeobecné verejné služby – čerpanie 2 070,71,- €, výdavky na voľby,
0170- Transakcie verejného dlhu – 8 542,13 € - splácanie úrokov z úverov
0320 – Ochrana pred požiarmi - 62,90 €
0451 Cestná doprava – čerpanie 833,39,- €, na materiál, všeobecné služby
0510 Nakladanie s odpadmi – čerpanie 13 503,82,- €, nákup kontajnerov, všeobecné služby –
vývoz a uloženie odpadu firmou FURA, vypracovanie žiadosti
0610 Rozvoj bývania- 7 492,82 € / energie byty,materiál,údržba,
0620 Rozvoj obcí – čerpanie 9 318,33,- €, aktivačná činnosť, nákup strojov, prístrojov a
zariadení, /všeobecný materiál/, na pracovné odevy ,palivá, a poistné,
0630 Zásobovanie vodou – 59,50 € -špec.služby
0640 Verejné osvetlenie – čerpanie 6.038,97- €, na energiu a všeobecný materiál ,
0810 Rekreačné a športové služby – čerpanie 4 968,- €, na energie, na všeobecný
materiál,prepravné,údržba, všeobecné služby
0820 Kultúrne služby – čerpanie 5.675,43,- €, na všeobecný materiál ,dohody o vykonaní
práce, všeobecné služby –nahrávanie CD, prepravné
08205 Knižnice – čerpanie 505,20,- €, dohoda, nákup kníh
08209 – Ostatné kultúrne služby – 1 709,36 €- kultúrne akcie
0840 Náboženské a iné spoločenské služby – čerpanie 668,67,- €, výdavky na dom smútku,
ČK
09111 Predškolská výchova a 09601 Školské zariadenie ŠJ – čerpanie 64 650,- €, na mzdy
a odvody, energie, nákup učebných pomôcok a celkový chod MŠ a školskej jedálne
09121 Základné vzdelanie – prenesené kompetencie ZŠ čerpanie 361 662,08,– € + 1 346,28
€ z obci,
10202 – Ďalšie sociálne služby – staroba - opatrovateľská služba – 2 540,45 €
10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – čerpanie 657,48,- €, rodinné prídavky,

700 Kapitálové výdavky
01116 obce – 20 565,41,– € 0630 Zásobovanie vodou – 894,40,- €,
0820 Kultúrne služby – 1 960,29 € - amfiteáter

Finančné operácie:
1.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške 8 719,77 € / nevyčerpané
dotácie/ a zostatok fin. prostriedkov z roka 2009 vo výške 13 321,28 €.
2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE
Obec Kuzmice v roku 2010 splácala úvery zo ŠFRB a úver na výstavbu telocvične
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Výsledok hospodárenia:

(v € )
rozpočtový

účtovný

Výnosy (6..) OÚ + ZŠ
Náklady (5..) OÚ + ZŠ
Bežné a kapitálové príjmy
Bežné a kapitálové výdavky
výsledok hospodárenia

869 984
857 330

+ 12 654

728 323,61
683 207
+ 45 116,61

Výsledok hospodárenia účtovný, je to rozdiel medzi výnosmi a nákladmi . Obec
Kuzmice mala účtovný výsledok hospodárenia 12 654 €, čo je prebytok hospodárenia.
Výsledok hospodárenia rozpočtový, je to rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného
a kapitálového rozpočtu. Obec Kuzmice mala rozpočtový výsledok hospodárenia vo výške
45 116,61 €, čo predstavuje prebytok rozpočtu.
Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu vo výške 68 536,71 €. Prebytok bežného rozpočtu
použila na splátku úveru.
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 23 420,10 € obec čiastočne vykryla z peňažných
fondov obce a z bežného rozpočtu.
Z prebytku rozpočtu sa vylúčia nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu
, ktoré možno v súlade s osobitným predpisom čerpať v nasledujúcom roku.
Do 31.12.2010 z poskytnutých dotácií obec nevyčerpala 7 731,80 €, taktiež z prebytku
rozpočtu sa odpočítajú nevyčerpané dary poskytnuté na záplavy v sume 2 700 €
Po vysporiadaní je prebytok rozpočtu 1197,34 €.
Zostatok na bežnom účte po odpočítaní nevyčerpaných dotácií je 839,59 €. Nesúlad vznikol
nesprávnym zaúčtovaním výdavkov zo sociálneho fodu / rozdiel 357,75 €/.
Návrh na použitie prebytku rozpočtu alebo návrh spôsobu vysporiadania schodku
rozpočtu za rok 2010 má byť súčasťou návrhu záverečného účtu.:
NÁVRH PRE OZ :
- návrh tvorby a čerpania peňažných fondov obce, kladný zostatok finančných
operácií je zdrojom tvorby peňažného fondu obce,

Hospodárenie fondov:
Počiatočný stav
Sociálny fond
783,03
Fond opráv BJ
750,56
Rezervný fond
0

Tvorba
261,61
908,40
13 321,28

Použitie
575,06
3,93
13 321,28

(v € )
Zostatok
469,58
1 655,03
0

Obec Kuzmice tvorí rezervný fond vo výške min.10 % z prebytku rozpočtu. Tieto finančné
prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte. Za rok 2010 Obec Kuzmice bude
tvoriť rezervný fond, pretože ukončila rok prebytkom hospodárenia.
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II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
(v € )
Aktíva obce
K 31.12.2010
Dlhodobý nehmotný majetok 0
Dlhodobý hmotný majetok
973 626
Dlhodobý finančný majetok
317 064
Zásoby
1 027
Zúčtovanie medzi subjektmi 237 710
verejnej správy
pohľadávky
5 022
Finančný majetok
13 466
Časové rozlíšenie
1 656
Aktíva spolu:
1 549 571
Aktíva Obce Kuzmice predstavujú všetok hmotný a nehmotný majetok, ktorý má obec vo
svojom vlastníctve, vrátane pohľadávok.

Pasíva obce
Vlastné imanie
Záväzky z toho:
- rezervy
- dlhodobé záväzky
- krátkodobé záväzky
- bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Pasíva spolu:

(v € )
Bežné účtovné obdobie k 31.12.2010
981 372
289 373
700
223 093
41 083
24 497
278 826
1 549 571

Pasíva obce Kuzmice predstavujú zdroje krytia majetku obce, vrátane záväzkov.
Aktíva sa rovnajú pasívam.
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec Kuzmice čerpala bankový úver, a má záväzky, ktoré vyplývajú z bežnej činnosti
pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obce.
IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec Kuzmice nemá zriadené príspevkové organizácie.
V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH
PRÍJEMCOV
Obec Kuzmice v roku 2010 neposkytla žiadne záruky.

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec Kuzmice roku 2010 nevykonávala podnikateľskú činnosť.
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ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Kuzmice za rok 2010 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Kuzmice za rok 2010 v zmysle § 9 os. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadnu účtovnú závierku za rok 2010 a hospodárenie obce za rok 2010 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je obec povinná dať overiť audítorom.
Účtovná závierka za rok 2010 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2010 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Kuzmice k 31.12.2010 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Kuzmice za rok 2010 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad

V Kuzmiciach, dňa 12.5. 2011

Ing.Agáta Vysokajová
hlavný kontrolór obce Kuzmice
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Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.
II.

Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške – 23 420,10 € sa vykryje
takto:
– finančnými prostriedkami z finančných operácií a z bežného rozpočtu

III.

Rozdelenie vysporiadaného výsledku hospodárenia obce vo výške 11 629,14,- €
sa
vykoná takto:
1. Nevyčerpané účelové prostriedky vo výške 7 731,80 €
2. Nevyčerpané dary na povodne vo výške 2 700 €

IV.

Do rezervného fondu sa pridelí: 839,59 €
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