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1. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. .................

Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad po prerokovaní predloženého materiálu

berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce Kunerad za rok 2018

2. Dôvodová správa

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu pred
jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bola analýza rozpočtu a návrh Záverečného
účtu obce Kunerad za rok 2018.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kunerad
za rok 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kunerad za rok 2018 bolo
vypracované v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. c) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladaný materiál vychádza z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce
Kunerad za rok 2018, z ekonomickej analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov
rozpočtu obce za sledované obdobie.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE KUNERAD
Účelom stanoviska hlavného kontrolóra je odborné posúdenie všetkých aspektov a náležitostí
predloženého návrhu záverečného účtu, ktorými musí záverečný účet obce zo zákona
disponovať.

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Kunerad za rok 2018 bol spracovaný v súlade so zákonom
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zohľadňuje taktiež ustanovenia zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších doplnkov a zmien.

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Kunerad
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli Obecného úradu Kunerad

ako aj na webovom sídle obce, v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších doplnkov a zmien a §16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v zákonom stanovenej 15 dňovej lehote pred jeho schválením.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa §16 ods. 5 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
•

údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade rozpočtovou klasifikáciou,

•

výsledok hospodárenia,

•

tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov,

•

bilanciu aktív a pasív,

•

prehľad o stave a vývoji dlhu,

•

finančné usporiadanie vzťahov,

•

hodnotenie plnenia programov obce Kunerad.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením
MF SR č. MF-0101752004 – 42, ktorým sa stanovuje druhová, organizačná, ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec Kunerad postupovala pri zostavení záverečného účtu podľa § 16 ods. 1 zákona č.
583/2004 Z. z 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 č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne
usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, právnickým a fyzickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC.

Predložený návrh záverečného účtu neobsahuje:
•

údaje o hospodárení príspevkových organizácií, pretože obec nemá zriadenú žiadnu
príspevkovú organizáciu,

•

údaje o poskytnutých zárukách, pretože obec neposkytla žiadne záruky,

•

údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, pretože obec nevykonávala
podnikateľskú činnosť.

C. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce Kunerad je rozpočet obce. Bol

zostavený na obdobie jedného rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet bol zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom
financií Slovenskej republiky. Vnútorne sa rozpočet člení na bežný, kapitálový a finančné
operácie.
Obec Kunerad v rozpočtovom hospodárení dodržala § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý stanovuje povinnosť
zostaviť rozpočet obce ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Rozpočet obce Kunerad na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet bol schválený
Obecným zastupiteľstvom obce Kunerad dňa 11.12.2017 uznesením č. 42/148/2017.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2018 zmenený jednotlivými úpravami
vo forme rozpočtových opatrení podľa § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách, ktoré boli schválené 15 uzneseniami obecného zastupiteľstva:
•

uznesenie OZ č. 44/160/2018 zo dňa 12.2.2018

•

uznesenie OZ č. 44/161/2018 zo dňa 12.02.2018

•

uznesenie OZ č. 46/166/2018 zo dňa 16.04.2018

•

uznesenie OZ č. 46/167/2018 zo dňa 16.04.2018

•

uznesenie OZ č. 46/168/2018 zo dňa 16.04.2018

•

uznesenie OZ č. 47/180/2018 zo dňa 14.05.2018

•

uznesenie OZ č. 48/195/2018 zo dňa 12.06.2018

•

uznesenie OZ č. 49/207/2018 zo dňa 23.07.2018

•

uznesenie OZ č. 50/214/2018 zo dňa 10.08.2018

•

uznesenie OZ č. 51/219/2018 zo dňa 10.09.2018

•

uznesenie OZ č. 52/223/2018 zo dňa 08.10.2018

•

uznesenie OZ č. 53/236/2018 zo dňa 12.11.2018

•

uznesenie OZ č. 54/250/2018 zo dňa 07.12.2018

•

uznesenie OZ č. 3/22/2019 zo dňa 01.03.2019

Prehľad schváleného rozpočtu a jeho zmien k 31.12.2018 v €

členenie
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné príjmy
príjmy celkom
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavky
výdavky celkom
HV bežný rozpočet
HV kapitálový rozpočet
HV finančné operácie
HV celkom

schválený rozpočet
600 070,00
0,00
0,00
600 070,00
546 944,00
6 620,00
26 450,36
580 014,36
53 126,00
-6 620,00
-26 450,36
20 055,64

rozpočet po zmenách
720 968,98
4 420,00
25 236,23
750 625,21
628 366,45
88 250,30
32 014,38
748 631,13
92 602,53
-83 830,30
-6 778,15
1 994,08

čerpanie
719 440,05
4 420,00
8 236,23
732 096,28
618 696,92
71 250,30
32 014,38
721 961,60
100 743,13
-66 830,30
-23 778,15
10 134,68

% plnenia
99,79
100,00
32,64
97,53
98,46
80,74
100,00
96,44

Celkové príjmy obce za rok 2018 boli vo výške 732 096,28 €, z toho bežné príjmy prestavovali
719 440,05 €, kapitálové príjmy boli vo výške 4 420,00 € a finančné príjmy vo výške 8 236,23
€.

Príjmy do obecného rozpočtu 2018
4 420,00 8 236,23
bežné príjmy
kapitálové príjmy
719 440,05

finančné príjmy

Celkové príjmy v roku 2017 predstavovali 669 711,66 €, čo je medziročný nárast o 62 384,62
€.

rok

2016

celkový príjem rozpočtu 615 719,98 €

2017

2018

669 711,66 €

732 096,28 €

CELKOVÝ PRÍJEM ROZPOČTU
760 000,00 €
740 000,00 €
720 000,00 €
700 000,00 €
680 000,00 €
660 000,00 €
640 000,00 €
620 000,00 €
600 000,00 €
580 000,00 €
560 000,00 €
540 000,00 €

732 096,28 €

669 711,66 €

615 719,98 €

rok 2016

rok 2017

rok 2018

celkový príjem rozpočtu

1. Plnenie rozpočtu príjmov
1.1 Bežné príjmy
1.1.1 Daňové príjmy
Výška daňových príjmov obce Kunerad k 31.12.2018 predstavovala 471 463,98 €.
Podielové dane na rok 2018 boli pri zostavovaní rozpočtu predpokladané vo výške 360 000, 00
€, po poslednej zmene bol predpoklad príjmu rozpočtu obce z podielových daní vo výške
403 009,30 € a skutočný príjem k 31.12.2018 bol vo výške 402 617,37 €.
Daň z nehnuteľnosti pri zostavovaní rozpočtu obce bola očakávaná vo výške 46 100 €, po
poslednej zmene bol očakávaný príjem z daní z nehnuteľnosti vo výške 48 649,42 € a skutočný
príjem k 31.12.2018 predstavoval 48 649,42 €.
Daň za psa predstavovala v roku 2018 príjem vo výške 1250,04 € a daň za ubytovanie vo výške
41,00 € namiesto očakávaných 100, 00 €.

DAŇ Z
NEHNUTEĽNOSTÍ

DAŇ ZA PSA

18 906,15

18 906,15

41,00

100,00

100,00

1 250,04

1 250,04

1 200,00

18 640,00

48 649,42

48 649,42

46 100,00

DAŇOVÉ PRÍJMY

DAŇ ZA
UBYTOVANIE

POPLATOK ZA
KOMUNÁLNY
ODPAD A DROBNÝ
STAVEBNÝ ODPAD

1.1.2 Nedaňové príjmy
Príjem z podnikania a vlastníctva majetku predstavoval k 31.12.2018 1 129,31 € a tvorili ich
prenájom obecného majetku, teda majetku a budov, pričom prenájom priestorov kultúrneho
domu tvoril najvyššiu časť z nedaňových príjmov a to vo výške 584, 00 €.
Administratívne poplatky predstavovali v roku 2018 príjem vo výške 68 954,02 € a iné
nedaňové príjmy tvorili výšku 4 314,59 €. Iné nedaňové príjmy tvorili najmä vratky za elektrinu
a plyn.

PRÍJMY Z PODNIKANIA A
VLASTNÍCTVA MAJETKU

4 314,59

120,00
ADMINISTRATÍVNE A INÉ
POPLATKY

4 324,59

68 954,02

69 455,25

1 129,32

1 686,00

1 540,00

58 975,00

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

1.1.3 Granty a transfery
Granty a transfery v roku 2018 predstavovali výšku 173 578,14 €.
Prehľad príjmov a ich vývoj počas roka 2018
členenie
podielová daň zo ŠR
daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za ubytovanie
poplatok za komunálny
odpad a drobný
stavebný odpad
daňové príjmy

schválený rozpočet rozpočet po zmenách čerpanie
% plnenia
360 000,00
403 009,39
402 617,37
99,90
46 100,00
48 649,42
48 649,42
100,00
1 200,00
1 250,04
1 250,04
100,00
100,00
100,00
41,00
41,00
18 640,00

18 906,15

18 906,15

100,00

426 040,00

471 915,00

471 463,98

99,90

príjmy z podnikania a
vlastníctva majetku

1 540,00

1 686,00

1 129,32

66,98

administratívne a iné
poplatky
iné nedaňové príjmy
nedaňové príjmy
granty a transfery

58 975,00

69 455,25

68 954,02

99,28

120,00
60 635,00
113 395,00

4 324,59
75 465,84
173 588,14

4 314,59
74 397,93
173 578,14

99,77
98,58
99,99

Podiel bežných príjmov 2018
24%
10%

daňové príjmy

66%

nedaňové príjmy

granty a transfery

1.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov
Rozpočet kapitálových príjmov v roku 2018 predstavoval výšku 4 420 €, z ktorých 2 000 €
predstavovala dotácia z OZ AKURAD na nákup pingpongových stolov.

1.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácii
Príjmové finančné operácie predstavovali v roku 2018 výšku 8 236,23 €, nevyčerpané finančné
prostriedky z minulého roka (453) boli vo výške 2 891,47 €. Zvyšné prostriedky boli použité
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a šatní pre TJ.
2. Plnenie rozpočtu výdavkov
Výdavky obce Kunerad boli napojené na príjmy rozpočtu, pričom sa dodržiaval schválený
rozpočet na 96,44 %.
Výdavky bežného rozpočtu na rok 2018 boli rozpočtované na 546 944,00 €, po úpravách
rozpočtu predstavovali výšku 628 366,45 €. Skutočné výdavky k 31.12.2018 boli vo výške
618 696,92 €.
Kapitálové výdavky predstavovali v roku 2018 výšku 71 250,30 €. Sem patria investície obce
do rekonštrukcie budovy DHZ, rekonštrukcia, zateplenie a výmena okien na budove OÚ,
investície do budovy TJ Kunerad či do nadstavby MŠ a zabezpečenie pasportizácie ulíc obce.
Celková suma výdavkových finančných operácií obce tvorila sumu 32 014,38 € čo
predstavovali splátky nasledujúcich bankových úverov:

výška splátok k
31.12.2018

účel úveru

leasing auta Peugot Boxer
nadstavba MŠ
verejné osvetlenie
regenerácia centra obce
okná OÚ

4 642,38 €
9 480,00 €
8 004,00 €
4 488,00 €
5 400,00 €

spolu

32 014,38 €

Výdavky z obecného rozpočtu
2018
71 250,30 32 014,38
bežné výdavky
kapitálové výdavky
618 696,92

finančné výdavky

D. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Celková hodnota majetku obce Kunerad v roku 2018 bola 1 603 020,51 €. Najvyšší podiel na
jeho hodnote má dlhodobý hmotný majetok v objeme 1 352 676,21 €.
K 31.12.2018 boli pohľadávky obce vo výške 2 554,70 €, pričom tieto pohľadávky boli
krátkodobé.
V roku 2018 boli záväzky obce v objeme 178 954,55 €, z toho najväčšiu časť tvorili bankové
úvery vo výške 108 554,11 €.
E. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
V zmysle §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
je uvedené, že obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
1. celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
2. suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov
neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
Bežné príjmy 2017

648 653,96 €

60% bežných príjmov

389 190,00 €

Záväzok obce voči bankám k 31.12.2018

108 554,41 €

Ukazovateľ dlhu

16,74 %

Počet obyvateľov k 31.12.2018

1044

Dlh v roku 2018 na 1 obyvateľa

104,00 €

Bežné príjmy podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z

447 616, 70 €

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania

30 185,59 €

25 % podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.

111 900,00 €

Ukazovateľ

6,74 %

Obec Kunerad v priebehu roku 2018 mala 5 úverových vzťahov. V roku 2018 obec neuzatvorila
žiadnu úverovú zmluvu a neprijala žiadne návratné zdroje financovania.

veriteľ

účel

SZRB
SZRB
SZRB
VÚB

rekonštrukcia verejného
osvetlenia
regenerácia centra obce
nadstavba MŠ
OÚ okná
Peugot Boxer

rok
nadobudnutia

2011
2012
2014
2017
2017

rok
splatnosti

2021
2022
2024
2022
2020

výška
úveru v €

80 000,00
44 830,00
90 000,00
20 000,00
25 555,27

zostatok úveru k
31.12.2018 v €

23 972,00
17 902,00
52 080,00
14 600,00
12 180,29

F. PEŇAŽNÉ FONDY
Rezervný fond predstavoval k 1.1.2018 celkom 19 821,60 €. V roku 2018 bol príjem do fondu
vo výške 3 852,60 € a úbytky vo výške 5 344,76 €.
Sociálny fond k 1.1.2018 predstavoval celkom 307,13 €. V roku 2018 bo príjem do fondu
2 456,18 € a úbytok predstavoval výšku 2 486,66 €.

druh fondu
rezervný
sociálny

ZS k 1.1.2018 v € KS k 31.12.2018 v €
19 821,60
18 329,64
307,13
276,65

ZÁVER
Na základe kontroly predložených dokumentov prehlasujem, že záverečný účet je spracovaný
v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako
aj stav majetku a záväzkov obce. Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2018
prebytkové, je zrejme, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne.
Na základe uvedených skutočností podľa § 16 ods. 8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení odporúčam zastupiteľstvu obce Kunerad
schváliť Záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.

Mgr. Petra Dubeňová
hlavná kontrolórka obce Kunerad

V Žiline 04.05.2019

