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Záverečný účet Obce V. H. Kalinka za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016
Obec V. H.-Kalinka je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a
finančnými prostriedkami v súlade so zákonmi

č. 523/2004

Z.z. - o rozpočtových pravidlách

verejnej správy v znení neskorších predpisov a 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

neskorších predpisov .
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý bol zostavený za obdobie
kalendárneho roka 2016. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 08.02.2016,
predložený obecnému zastupiteľstvu na schválenie dňa 26.02.2016, kedy bol aj schválený pod
uznensením č. 05-02-2016. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 146 000 € v
príjmovej aj výdavkovej časti.
V priebehu roka bol rozpočet zmenený dňa 26.08.2016 na základe Uznesenia č. 04-08-2016
presunutím položiek, pričom sa celková výška rozpočtu nezmenila. Celkový rozpočet obce
obsahuje rozpočtované aj nerozpočtované príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy,
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, fyzickým a právnickým osobám. Príjmy a výdavky sú v
rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.
Schodok v bežnom rozpočte ani celkovom rozpočte nenastal.
Obec vlastní lesné pozemky, z ktorých vykazuje určité príjmy a výdavky, náklady a výnosy,
ktoré sa nerozpočtujú. Z týchto prostriedkov platí obec daň z príjmu PO. Obec je zriaďovateľom
materskej školy vo V. H. Kalinke s vlastnou jedálňou. Príjmy a výdavky v školskej jedálni MŠ za
stravovanie sa tiež nerozpočtujú.
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Rekapitulácia rozpočtových príjmov za rok 2016(Výkaz Fin- 1-12)
schválený
upravený
Skutočnosť k 31.12.2016
Bežný rozpočet spolu

141058,10

134039,10

175668,30

0,00

0

0,00

Fin. operácie

4941,90

11960,90

11960,94

Spolu príjmy

146 000

146000

187629,24

Kapitálový rozpočet

Nerozpočtované príjmy sú vykázané vo výkaze FIN 1-12 označením typu zdroja ako kód M
spolu s rozpočtovými príjmami, ktoré sú označené ako kód R pre rozpočtové údaje.(zmena
Manuálu MF SR k obsahu finančných výkazov pre rok 2016)
Výkaz FIN 1-12 je kľúčovým výkazom, ktorý sa predkladá na schválenie prostredníctvom
modulu Rozpočtový informačný systém pre samosprávu Ministerstvu financií SR. Identický
výkaz sa predkladá ako výkaz plnenia rozpočtu aj audítorom obce. Obsahuje celkový schválený,
upravený rozpočet a skutočnosť stavu celkového rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti k
danému obdobiu.
Nerozpočtované príjmy predstavujú príjem stravného a réžie z Materskej školy vo V. H.
Kalinke na základe zákona 245/2008 Z. z. a jeho noviel a príjmy za predaj dreva z obecnej hory.
Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých jeho zákonov, sa od roku 2014 nerozpočtujú položky, ktoré súvisia s
podnikateľskou činnosťou, citujem: V § 18 odsek 2 znie: „(2) Ak obec alebo vyšší územný celok
vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na
samostatnom mimorozpočtovom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.
Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení používa obec alebo vyšší
územný celok ako doplnkový zdroj financovania.
Rekapitulácia výdavkov za rok 2016 (Výkaz FIN- 1 - 12)
Schválený
Upravený
Bežný rozpočet spolu

145600 Presunutím
položiek

Kapitálový rozpočet

400,00

Fin. operácie
Spolu výdavky

123 300,00

Skutočnosť k 31.12.2016
157461,62
nebol

2290

nebol

0

123 300

159751,62

Obec V.H.Kalinka, vykazovala aj v roku 2016 nerozpočtované výdavky. Nerozpočtované
výdavky sú vykázané vo výkaze FIN 1-12 označením kódu M spolu s rozpočtovými príjmami,
ktoré sú označené kódom R. Nerozpočtované výdavky sú výdavky spojené so stravovaním cudzích
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stravníkov školskej jedálni Materskej školy vo V. H. Kalinke na základe zákona 245/2008 Z. z. a
jeho noviel a výdavky spojené s lesnou činnosťou podľa hospodárskeho plánu v obecnej hore a
výdavkami spojenými s vedením samostatných účtov zriadenými na túto činnosť na základe zákona
426/2013 Z. z., ktorý dopĺňa zákon 523/2004 Z. z.. Prebehla nevyhnutná rekonštrukcia interiéru ako
aj výmena okien v MŠ. Celková suma opráv v MŠ činila 6535,29, ktorú obec uhradila z vlastných
zdrojov ( 4702,24 € z Rezervného fondu obce, 1833,05 € z bežného rozpočtu).
Kapitálové výdaje sa týkali nákladov na zostavenie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu obecného úradu vo V.H.Kalinke, obnovu zvoničiek, rekonštrukcie kotolne v
kultúrnom dome. Financovanie prebehlo z vlastných zdrojov.
Tabuľka: Výsledok rozpočtového hospdárenia
Skutočnosť plnenia príjmového rozpočtu

Skutočnosť plnenia výdavkového rozpočtu

187629,24 €

159751,62

-11960,94 ( fin. operácie)

-16246,76 (nerozpočtované výdavky)

-22883,91 (nerozpočtované príjmy)
SPOLU: 152784,39 €

SPOLU: 143504,86 €

Výsledkom rozpočtového hospodárenia
9279,53 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia v schvaľovaní - je rozdiel medzi rozpočtovými príjmami
bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, do ktorých nie sú
zahrnuté finančné operácie a mimorozpočtové príjmy a výdavky. Výsledkom rozpočtového
hospodárenia je prebytok rozpočtu vo výške 9279,53 €.
Bežné príjmy – dotácie a transfery
Okrem vlastných bežných príjmov dostala obec V. H. Kalinka aj dotácie zo ŠR MFSR na
bežné výdavky a to nasledovne:
Poskytovateľ

účel

Poskytnutá Vyčerpaná
suma
suma

Vrátené nezúčtované

MDV a RR - úsek dopravy

Stavebný úrad Vígľaš,
plat, odvody, materiál

15,55

15,55

0

334,80

334,80

0

Ministerstvo DV a RR - stavebný Stavebný úrad Vígľaš,
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poriadok

plat, odvody, materiál

Voľby - NRSR

odmeny komisárom,
materiál, odvody do
poisť. cestov. náhrady

794,56

655,76

138,80

Krajský školský úrad,

výchova a vzdelávanie
pre MŠ 5 ročných detí

922

922

0

REGOB, OÚ Zvolen

prenesený výkon

127,80

127,80

0

Matrika, Ministerstvo vnútra SR,

úhrada nákladov
preneseného výkonu

1898,82

1898,82

0

ÚPSVaR, Detva, aktivačná
činnosť

Výpomoc v MŠ

Okresný úrad, Zvolen

Odmena skladníka CO

25,80

25,80

4119,33

3980,53

Spolu

138,80

Transfery v bežnom rozpočte boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Evidencia a hospodárenie s majetkom obce
Obec eviduje majetok v zmysle platných predpisov a podľa toho s

majetkom obce i

nakladá. Obec chráni majetok pred poškodením a odcudzením bezpečnostnými opatreniami
uzatvorením poistných zmlúv.
K 31.12.2016 bola vykonaná inventarizácia majetku, stavu finančných prostriedkov na účtoch v
peňažnom ústave Vúb a.s., pokladni a stavu pohľadávok a záväzkov.

3. Rekapitulácia aktív a pasív za rok 2016 v € (Súvaha ÚČ ROPO SPOV
1-01)
Aktíva
Účet

Označenie

Zostatková hodnota k 31.12.2016
v€

21

Stavby

22

Samostatne hnuteľné veci

23

Dopravné prostriedky

31

pozemky

42

Obstaranie DHM

24053,90

63

Cenné papiere

73 746,00
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112

Zásoby

493,04

211

pokladňa

698,48

221

Bankové účty

311

Pohľadávky voči odberateľom

318

Pohľadávky nedaňové- voda, domový odpad

319

Pohľadávky daňové

381

Náklady budúcich období

213

ceniny

51085,41
0
228,62
13,12
233,81
399

Spolu aktíva - majetok

770245,22

Pasíva
Účet

Označenie

Zostatková hodnota k 31.12.2016 v
€

321

Dodávatelia

323

Rezervy zákonné krátkodobé

324

Prijaté preddavky

144,63

341

Daň z príjmov

163,87

342

Ostatné priame dane

384

výnosy budúcich období

383

Výdavky budúcich období

415

Oceňovacie rozdiely z kap. účastín

1 748,39

428

nevysp. výsledok hosp. min. rokov

625811,78

431

výsledok hosp. Za účtovné obdobia

8087,36

472

záväzky zo soc. fondu
Spolu pasíva – vlastné záväzky a imanie

887,46
8891,04

0
124336,52
0,00

174,17
770245,22

Strana aktív a pasív je vyrovnaná.

4. Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a v pokladni
Obec má vedené bankové účty vedené vo VÚB banke a.s., pobočka Detva, v OTP Banka
Slovensko, a. s., pobočka Detva. Zostatok k 31.12.2016 je nasledovný:
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Názov účtu

Zostatok k 31.12.2016

Flexibiznis- základný bežný účet - 624412/0200

34234,58

Účet ŠJ – MŠ – 1500564157/0200

575,39

Biznis konto – OH - 16269645/5200

5732,11

Sociálny fond – 1131427658/0200

174,17

Rezervný fond – 1230006624412/0200

10369,16

Pokladňa

698,48

Spolu účty

51783,89

Pokladňa a

účtovníctvo obce sú vedené

v PC v programe Účtovníctvo miestnych

samospráv od firmy REMEK, pokladničná kniha a knihy faktúr sa musia pri riadnej či mimoriadnej
uzávierke či kontrole zhodovať s hlavnou knihou k 31.12.2016, Súvahou, Výkazom ziskov a strát,
a ostanými výkazmi zasielanými na MFSR prostredníctvom Registra účtovných závierok pre
vybrané subjekty VS prostredníctvom RISSAM, na základe zákona 583/2004 Z.z. V znení
neskorších predpisov a opatrení MFSR.

5. Prehľad o stave a vývoji záväzkov a pohľadávok
Obec nemá k 31.12.2016 žiadne záväzky ani úvery voči žiadnej banke či nebankovému
subjektu.
Vykazuje záväzky voči zamestnancom zo soc. fondu vo výške 174,17 €, voči dodávateľom
predpísané faktúry v decembri a uhradené v januári vo výške 887,46 €, prijaté preddavky Školskej
jedálne pri MŠ vo výške 144,63 € .
Vykazuje daňové a nedaňové pohľadávky. Nedaňové pohľadávky za vodu, kom. odpad a
vystavené faktúry vo výške 228,62 € a daňové pohľadávky vo výške 13,12 €. Zoznam daňových a
nedaňových pohľadávok je k nahliadnutiu v kancelárii hospodárky obce Bc. Gondovej Anny.

6. Tvorba a použitie finančných fondov za obec
Rezervný fond : počiatočný stav – 14522,29 €
tvorba - 549,11 €
použitie - 4702,24 € - havarijný stav v budove MŠ - výmena okien 586,72 €,
rekonštrukcia interiéru sociálnych zariadení v MŠ - 4115,52 €
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konečný stav – 10369,16 €
Sociálny fond : počiatočný stav – 143,79 €
tvorba - 845,18 €
použitie – bol rozpustený dňa 01.12.2016 vo výške – 814,80 € vo forme stravných
lístkov rovnakým podielom v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. pre každého zamestnanca obce
konečný stav – 174,17 €

7. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec V. H. Kalinka neprevzala v roku 2016 žiadne záruky poskytované fyzickým osobám,
podnikateľom ani PO.
Výsledok hospodárenia a záverečný účet obce za rok 2016 bol vypracovaný z týchto podkladov :


Výkaz ziskov a strát



Výkazy o plnení vybraných finančných ukazovateľov



Súvaha



Poznámky k účtovnej uzávierke

Všetky uvedené materiály sú k nahliadnutiu v účtovnej jednotke.

8. Finančné kontroly
Všetky vyššie uvedené materiály boli predložené nezávislým audítorom dňa 27.01.2017,
kedy bol vykonaný nezávislý audit v zmysle § 16 zákona 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách
a v znení jeho neskorších noviel ako aj zákona č.431/2002 Z. z. O účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
Finančné kontroly počas celého roka 2016 boli vykonané v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho noviel.
Predbežná kontrola príjmov a výdavkov bola vykonaná pri každej účtovnej operácii a doklade
starostom obce. Vnútorný audit vykonávaný hlavným kontrolórom obce Ing. Milanom
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Rubaninským prebiehal raz za štvrťrok. O každej takejto kontrole bola vystavená správa o kontrole,
ktorá bola predkladaná na schválenie na obecných zastupiteľstvách.

9. Záverečné ustanovenia
V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z .z. a jeho noviel o rozpočtových pravidlách, bol za rok
2016 dosiahnutý celkový kladný hospodársky výsledok podľa výkazu Ziskov a strát a Súvahy
ÚČ ROPO SFOV 1-01 v sume 8087,36 €.
Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia v roku 2016, navrhujem obecnému
zastupiteľstvu:


Schváliť prerokovanie záverečného účtu obce bez výhrad, ako aj celoročného hospodárenia
Obce V. H. Kalinka za rok 2016.



V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, navrhujem prebytok
rozpočtového hospodárenia vo výške 9279,53 € rozdeliť nasledovne: 928,53 € presunúť na
účet rezervného fondu obce a 8351 € zostane ako rezerva v príjmovej časti rozpočtu 2017,
ktorá bude použitá na krytie bežných a kapitálových výdavkov.

Vo V.H. Kalinka dňa 13.02.2017
Vypracovala : Bc. Gondová Anna

Zverejnený dňa 14.02.2017
Schválený OZ pod uznesením 03-03-2017, dňa 03.03.2017.

Poznámka: Záverečný účet bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch :
1 originál – účtovná jednotka
1 originál – zaslaný audítorom- bude súčasťou audítorskej správy z overovania účtovnej závierky
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