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Stanovisko k záverečnému účtu 
obce Rudinská za rok 2014 

 

V súlade s ustanovením § 18f, ods.1, písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení zmien a doplnkov predkladám stanovisko k záverečnému účtu obce Rudinská za rok 2014. 

Predložené stanovisko je vypracované na základe predkladaného záverečného účtu,  schváleného 

rozpočtu na rok 2014. 

Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí: 

- náležitosti návrhu záverečného účtu obce 

- údaje o plnení rozpočtu  

- aktíva a pasíva 

- stav a vývoj dlhu 

- hospodárenie rozpočtovej organizácie v pôsobnosti obce 

- poskytnuté dotácie 

- podnikateľská činnosť 

 

1. SÚLAD ZÁVEREČNÉHO ÚČTU S PRÁVNYMI PREDPISMI 

Konštatujem, že obec Rudinská splnila zákonnú povinnosť v zmysle ustanovenia § 16 ods.1 zákona č. 

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

zákonov vypracovať  záverečný účet obce .  

Záverečný účet obce v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahuje všetky 

zákonom stanovené údaje. Zároveň je podľa § 16, ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách. splnená 

aj zákonom určená podmienka prerokovať návrh záverečného účtu  najneskôr do šiestich mesiacov po 

uplynutí rozpočtového roka. 

Obec viedla účtovníctvo o stave a pohybe majetku, príjmoch a výdavkoch a o výsledku hospodárenia  

podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov. Ročná účtovná závierka 

nebola overená audítorom. Záverečný účet vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia,  

výsledky hospodárenia mimorozpočtových peňažných fondov,  údaje o nákladoch  a výnosoch 

podnikateľskej činnosti, finančné usporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom a štátnymi fondmi a 

fondmi  EU, ako aj bilanciu aktív a pasív účtovnej jednotky obce. 

 

2. SCHVÁLENIE ROZPOČTU A JEHO ZMENY v priebehu roka 2014: 

2.1. Rozpočet obce na rok 2014 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č.36/2013 

Rozpočet bol v priebehu roka podľa potreby upravovaný zmenami rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 1.1.2014 starostom obce rozpočtovým opatrením č.1. 

- druhá zmena schválená dňa 31.3.2014 starostom obce rozpočtovým opatrením č.2. 

- tretia zmena schválená dňa 30.4.2014 starostom obce rozpočtovým opatrením č.3. 

- štvrtá zmena schválená dňa 30.5.2014 starostom obce rozpočtovým opatrením č.4. 

- piata zmena schválená dňa 30.6.2014 starostom obce rozpočtovým opatrením č.5. 

- šiesta zmena schválená dňa 31.7.2014 starostom obce rozpočtovým opatrením č.6. 

- siedma zmena schválená dňa 15.8.2014, uznesením č. 101/2014,schválená dňa 28.8.2014 

starostom obce rozpočtovým opatrením č.7. 

- ôsma zmena schválená dňa 2.9.2014 starostom obce rozpočtovým opatrením č.8. 

- deviata zmena schválená dňa 27.10.2014 starostom obce rozpočtovým opatrením č.9. 

- desiata zmena schválená dňa 30.11.2014 starostom obce rozpočtovým opatrením č.10. 

- jedenásta zmena schválená dňa 5.12.2014 starostom obce rozpočtovým opatrením č.11. 

 

Obec poskytuje  ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení prostredníctvom 

rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe ministerstva financií. Obec 

poskytuje do rozpočtového informačného systému schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a 
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rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa 

schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom.  Úpravy rozpočtu najneskôr do 20. kalendárneho dňa 

v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce 

príslušným podľa osobitných predpisov a skutočné plnenie rozpočtu štvrťročne podľa stavu k 31. 

marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka. 

Rozpočet je vnútorne členený v zmysle ustanovenia § 10 zákona o rozpočtových pravidlách  na:  

-     bežné príjmy a bežné výdavky, 

- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

- príjmové a výdavkové finančné operácie 

 

3. HOSPODÁRENIE   

 

3.1 Údaje podľa výkazu podrobného čerpania rozpočtu k 31.12.2014: 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v € 

Príjmy celkom :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

468 802 557 566 119 

1) Bežné príjmy: 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

425 485 482 224 113 

Bežné príjmy - daňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

241 535                   259 366 107 

Patria tu výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, daň z nehnuteľností – daň 

z pozemkov, stavieb, bytov, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

Bežné príjmy - nedaňové príjmy a ostatné :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

20 380 29 698 146 

Patria tu príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov (píla, sála, PZ, viacúčelové ihrisko, tipsport, nájom bytovka...). Administratívne poplatky a 

správne poplatky, 5%projekt, overovanie,  stavebné a kolaudačné, príjojky, hrobové miesta, MR 

poplatky a platby... 

Granty a transfery 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

163 570 193 160 118 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR  

Tuz.BT-škola 183 677 

Tuz.BT-ÚPSVaR 2755 

Tuz.BT-stavebný 889 

Tuz.BT-ŽP 90 

Tuz.BT-CD-PK 41 

Tuz.BT-REGOB 315 

Tuz.BT-vojnové hroby 20 

Tuz.BT-PnD 389 

Tuz.BT-voľby 2778 

Tuz.BT-UPSVaR-AKČ 2206 

Spolu prijaté: 193 160 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2) Kapitálové príjmy :   

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

43 317 49 399 114 
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V roku 2014 obec prijala nasledovné transfery a to: 

9 000 € na rekonštrukciu miestneho rozhlasu 

6 000 € na kamerový systém 

34 399 € z Envirofondu na III.etapu rekonštrukcie vodovodu 

 

3) Príjmové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0 25 943  

Príjmové fin.operácie tvorí zostatok z minulých rokov ZŠ a rezervný fond obce. 

 

4) Príjmy rozpočtovej organizácie – ZŠ 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

10199                45 343  444 

Z toho skutočnosť: 

Zo ŠR..................................632 EUR 

Projekt EÚ......................31874 EUR 

Projekt ŠR ........................3750 EUR 

Vlastné bežné príjmy.......8366 EUR 

Dary...................................721 EUR 

 

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v € 

Výdavky celkom:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

234 553 246 814 106 

 

1) Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

153 356              159 838      104 

Medzi bežné výdavkové položky patria: 

Mzdy, tarifné platy, osob.prípl. a ostatné osobné vyrovnania,mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

OS, dopl. ÚPSVaR a AKČ, osob.príplatok, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, 

cestovné náhrady, energie, poštové služby, inter.vybav., výpočt.techniky, všeob.mater., palivo, oleje, 

servis, údržba, poistenie, rutinná a štandardná údržba strojov, budov, stravovanie, všeobecné 

a špec.služby, TKO, dohody, bežné transfery, splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, 

pôžičkami, ÚPSVaR, AKČ, REGOB a ostatné. 

 

2) Kapitálové výdavky :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

56 297                   64 347 114 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

Rekonštrukcia a modernizácia zo ŠR Envirofond, miestny rozhlas, z vlastných zdrojov rozšírenie 

vodovodu, studňa, rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie, vodovodu, miestneho rozhlasu 

a čerpanie RF na miestnu komunikáciu.  

 

3) Finančné operácie : 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

24 900                22 228    89 

Splácanie bankových úverov ŠFRB, VÚB. 

 

4) Výdavky rozpočtovej organizácie 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

214 871                   318 572 148 
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Zo ŠR (prenesené kompetencieZŠ).....................164 612 EUR 

Projekt prostr.EÚ...................................................28 733 EUR 

Projekt spolufin.zo ŠR............................................. 3381 EUR 

Nevyč.z min.rokov ............................................... 22 994 EUR 

Nevyčerp.projekt min.roky...................................... 3384 EUR  

Z rozpočtu obce(originálne kompetencie MŠ) ..... 94 747 EUR 

Dary ........................................................................... 721 EUR 
 

3.2 Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 

Prebytok rozpočtu v sume 41 308 EUR  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  zo ŠR v sume 37 101,91 

EUR  navrhujeme použiť na: tvorbu rezervného fondu......... 4206,09 EUR        

Z tohto  prebytku vylučujú :  

- bežné výdavky – zostatok ZŠ  19 373 EUR 

- kapitálové  výdavky  - kamerový systém 7500 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv 10 228,91 EUR (fond opráv 

a zábezpeky). 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 

vo výške 4206,09 EUR.  

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu: 

Rezervný fond  

Obec vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového 

roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

Konečný stav k 31.12.2014     421,18  € 

 

Sociálny fond 

KZ k 31.12.2014 59,71  € 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

3.3 Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne 

usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné 

prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

ZŠ s MŠ 94 747 94 747 0 

Vl.príjmy ZŠ s MŠ 45 343 45 343 0 
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-prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

ZŠ s MŠ 183 677 164 304 19 373 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : školstvo, 

matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ŠR Kamerový systém-KV 6000 0 6000 

ŠR Miestny rozhlas-KV 9000 9000 0 

ŠR Envirofond III.etapa-KV 34399 34399 0 

ŠR ZŠ – bežné výdavky 183677 164304 19 373 

 

3.4 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v € 

A K T Í V A  

Názov   KZ k 31. 12. 2014 ZS  k  1.1.2014 

Neobežný majetok spolu               1 247 311                 1 293 478      

Obežný majetok spolu                    63 353                      70 352      

Časové rozlíšenie                       1 125                        1 362      

Majetok spolu               1 311 789                 1 365 192      

 

P A S Í V A 

Názov KZ k 31.12.2014 ZS k 1.1.2014 

Vlastné imanie                   476 315                    508 631      

Záväzky                  432 554                    426 999      

Časové rozlíšenie                  402 920                    429 563      

Vlastné imanie a záväzky spolu               1 311 789                 1 365 192     

 

3.5 Prehľad o stave a vývoji dlhu v roku 2014 

 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám   

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 

-   

K ŠFRB  

Dňa 18. 8. 2010 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu 

nájomných bytov 10 b.j. vo výške 294 217 € pri zákl. úrokovej sadzbe 1% a dobe splatnosti 30 rokov, 

mesačná splátka vo výške 946,32 €. Dňa 26. 8. 2011 sa zmluvné strany dohodli na odklade splácania 

úveru od 1.10.2011 do 31.3.2012 a o zmene výšky mesačnej splátky na 968,08 € a 360.splátka je 

zostatok dlhu.  

 

VÚB-úver  
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Dňa 17. 10. 2012 bol prijatý úver vo výške 126 379,06 € z VÚB – technická vybavenosť nová 

bytovka. Úroky z úveru, ktoré boli uhradené vo výške 713,41 €. Istina z úveru sa začala splácať od 

01/2013.  

Poskytovate

ľ úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Splatnosť 

 

ŠFRB Bytovka 294 217 1% 262 271 r. 2040 

VÚB Tech.vybavenosť 126 379  104 696 r.2017 

 

3.6 Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

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

 

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií 

z prostriedkov obce  Rudinská, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu 

všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3) 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na činnosť 3100 EUR 3100 EUR 0 

DHZ Rudinská – bežné výdavky na činnosť 700 EUR 700 EUR 0 

Zariadenie pre seniorov a domov služieb –bežné 

výdavky na fašiangovú zábavu 

50 EUR 50 EUR 0 

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – 

klub 75 – bežné výdavky na rekreačné služby 

50 EUR 50 EUR 0 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2012 

o dotáciách. 

 

3.7  Podnikateľská činnosť   

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia. Predmetom podnikania je: Prevádzkovanie 

verejných vodovodov 

V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady            3 770  EUR 

Celkové výnosy            3 770 EUR 

Hospodársky výsledok                                                 0 EUR 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom 

účte. 

 

 

 

Predložený návrh  záverečného  účtu za rok 2014 je prehľadne a odborne spracovaný, je vhodne 

doplnený tabuľkami, čo zvyšuje jeho výpovednú hodnotu. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam obecnému zastupiteľstvu 

s c h v á l i ť 

celoročné hospodárenie Obce Rudinská a záverečný účet za rok 2014 bez 

výhrad. 
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V Rudinskej, dňa 27. 5. 2014         ................................................... 

                        Bc. Čupová Daša,  kontrolórka 


