Záverečný účet Obce Vígľašská Huta Kalinka
za rok 2018

Predkladá : Ing. Jozef Tuček - starosta obce
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Záverečný účet Obce V. H. Kalinka za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018
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 2018. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 9.2.2018, Pre r.
2018 a viacročný rozpočet pre roky 2018-2020 bol schválený OZ dňa 27.02.2018 Uznesením č. 0602-2018. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 175955 € v príjmovej aj
výdavkovej časti.
V zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a § 14 územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, sa vykonáva zmena rozpočtu Obce V. H. Kalinka.
V priebehu roka bol rozpočet zmenený raz - dňa 31.08.2018 Uznesením č. 03-08-2018 a
Rozpočtovým opatrením č. 1/2018.
Došlo k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré boli rozdelené na dve časti a
predstavovali:


„A“ - zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka,
pričom celkové navýšenie predstavovalo rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti
rozpočtu o objeme 98 000 €.



„B“ – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a navýšenie
niektorých položiek.

Najdôležitejšia zmena sa týkala zapojenia finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka na
zateplenie Materskej školy vo V. H. Kalinke, výmena okien, dverí a výmena kotla v MŠ. Opravy
verejného vodovodu, opravy ciest a verejného osvetlenia.
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Rozpočet k 31.12.2018
Schválený
rozpočet
175955

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
284752

175955

186752

175955

98000
284752

170555
5400

182652
102100

Príjmy a výdavky boli v rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Schodok v
bežnom rozpočte ani celkovom rozpočte nenastal.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Obec vlastní lesné pozemky, z ktorých vykazuje určité príjmy a výdavky, ktoré sa
nerozpočtujú a náklady a výnosy uvedené vo Výkaze ziskov a strát v stĺpci podnikateľská činnosť.
Z týchto prostriedkov platí obec daň z príjmu PO. Obec je tiež zriaďovateľom materskej školy vo V.
H. Kalinke s vlastnou jedálňou.
Rekapitulácia rozpočtových príjmov za rok 2018(Výkaz Fin- 1-12)
schválený
upravený
Bežný rozpočet spolu

175955

Kapitálový rozpočet

0,00

Fin. operácie
Spolu príjmy

186752

175955

Skutočnosť k 31.12.2018
192902,56
99116,41

98000

4900

284752

296918,97

Príjmy celkového bežného rozpočtu tvorili rozpočtované položky. Boli použité vlastné
zdroje (41), zdroje štátneho rozpočtu (111), z rozpočtu VÚC (71), bankové úvery (52). Všetky
rozpočtované príjmy sú vykázané vo výkaze Fin 1-12 čo je Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch
a finančných operáciách, ktorý sa v stanovenom termíne predkladá prostredníctvom Rozpočtového
informačného systému pre samosprávu (RISSAM), ktorý je centrálnym informačným systémom
Ministerstva financií Slovenskej republiky.
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Hlavnou funkciou systému je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre
potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy a zber finančných a účtovných výkazov
ako aj iných údajov v súladne s platnou legislatívou.
Identický výkaz sa predkladá ako výkaz plnenia rozpočtu aj audítorom obce. Obsahuje
celkový schválený, upravený rozpočet a skutočnosť stavu čerpania celkového rozpočtu v príjmovej
aj výdavkovej časti k danému obdobiu.
V zmysle 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 § 28 sa spomína ...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.
V roku 2018 predstavovali výnosy z podnikateľskej činnosti sumu 25251,70 € (výnosy – účtované
na výnosovom účte 601 za predaj dreva) a náklady (náklady - účtované na účtoch 518, 501, 591,
511) na podnikateľskú činnosť sumu 10031,84 €. Hospodársky výsledok pred zdanením je
15219,86 €, daň z príjmu PO je 3579 €. Hospodársky výsledok po zdanení je teda 11640,76 €.
(Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018 r.38).

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rekapitulácia výdavkov za rok 2018 (Výkaz FIN- 1 - 12)
Schválený
Upravený

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežný rozpočet spolu

170555

182652

180801,32

Kapitálový rozpočet

5400

102100

103216,41

0

0

175955

284752

Fin. operácie
Spolu výdavky

0
284017,73

Výdavky celkového bežného rozpočtu tvorili rozpočtované položky. Boli použité vlastné zdroje
(41), zdroje zo zisku (42), zdroje úveru (52) zdroje štátneho rozpočtu (111) iné zdroje (71),granty
(1AG1, 1AG2). Nerozpočtované výdavky predstavovali výdavky z podnikateľskej činnosti
(14931,84 €) spojené s lesnou činnosťou podľa hospodárskeho plánu v obecnej hore.
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Kapitálové výdavky sa týkali nákladov na rekonštrukciu Materskej školy – zateplenie a energetickú
efektívnosť (bližšie info o projekte u starostu obce). Boli použité zdroje z programu EPFRV a ŠR
(99116,41 €). Obec na rekonštrukciu použila kapitálové zdroje z vlastných prostriedkov sume 4100
€ na projekt na túto rekonštrukciu a 1558 € na bežné výdavky.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a
finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Tabuľka: Výsledok rozpočtového hospodárenia
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
192902,56
180801,32
12101,24
99116,41
103 216,41 €
-4100
8001,24
-226,18
7775,06
4900
0,00

4900
296918,97
284017,73
12901,24
-226,18
12675,06

Prebytok rozpočtu v sume 7775,06 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
7775,06 EUR
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 4900 EUR z roku 2018 a navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
4900 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
12 675,06 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Na základe zistených vysokých zostatkov na bežnom účte na odporučenie audítu navrhujem v roku
2019 presunúť 26764,80 € z bežného účtu na účet rezervného fondu, ktorý obec vedie samostatne.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulé
rozpočtové roky
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
11297,69
0

11297,69

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
Aktíva
Účet

Označenie

Zostatková hodnota k 31.12.2018
v€

21

Stavby

249209,01

22

Samostatne hnuteľné veci

23

Dopravné prostriedky

31

pozemky

42

Obstaranie DHM

63

Cenné papiere

112

Zásoby

176,81

211

Pokladňa

737,49

221

Bankové účty

311

Pohľadávky voči odberateľom

318

Pohľadávky nedaňové- voda, domový odpad

460,68

319

Pohľadávky daňové

188,55

381

Náklady budúcich období

294,88

213

ceniny

486,68
2760
446 438,80
23553,9
73 746,00

66465,78
9681,11

594

Spolu aktíva - majetok

874793,69

Obec V.H.Kalinka vykazuje daňové a nedaňové pohľadávky. Pohľadávky voči odberateľom –
Peniak a spol. s.r.o. za predaj dreva vo výške 9681,11 €. Nedaňové pohľadávky za vodu, kom.
odpad vo výške 460,68 € a daňové pohľadávky za daň z nehnuteľností vo výške 188,55 €.
Podrobný zoznam daňových a nedaňových pohľadávok je k nahliadnutiu v kancelárii hospodárky
obce Bc. Gondovej Anny.
Pasíva
Účet

Označenie

321

Dodávatelia

323

Rezervy zákonné krátkodobé

324

Prijaté preddavky

341

Daň z príjmov

342

Ostatné priame dane
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359

Zúčt.transf.medzi subjektami VS

0

384

výnosy budúcich období

383

Výdavky budúcich období

415

Oceňovacie rozdiely z kap. účastín

1 748,39

428

Nevysp. výsledok hosp. min. rokov

644621,75

431

výsledok hosp. Za účtovné obdobia

12668,95

472

záväzky zo soc. fondu

203160,93
0,00

281,76

Spolu pasíva – vlastné záväzky a imanie

874793,69

Strana aktív a pasív je vyrovnaná.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v
EUR

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatné záväzky voči
stravníkom v ŠJMŠ
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

518,03
281,76

518,03
281,76

3579

3579

526,90

526,90

4905,69

4905,69

z toho po lehote
splatnosti

Obec V.H.Kalinka vykazuje záväzky voči zamestnancom zo soc. fondu vo výške 281,76 €, voči
dodávateľom predpísané faktúry v decembri a uhradené v januári vo výške 518,03 €, prijaté
preddavky Školskej jedálne pri MŠ vo výške 526,90 € .
Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Slovenská
záručná a
rozvojová
banka

Účel

Rekonštrukcia
MŠ
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Výška
poskytnuté
ho úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

99116,41

99116,41

74,34

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti

0
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Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu Materskej školy vo V.H.Kalinke.
Úver bol splatený v tom istom roku z prijatého transferu prijatého na tento účel.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
- celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25
% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky
poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky
získané na základe osobitného predpisu.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej ani inej neziskovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla dotáciu MFK Vígľaš Pstruša vo výške 500 €, na všeobecne prospešný a
účel. K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s podmienkami
poskytnutej dotácie.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká v obecnom lese. Predmetom podnikania je:
- predaj drevnej hmoty
V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Daň z príjmu
Hospodársky výsledok - zisk
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Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom
účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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 a založeným právnickým osobám
Obec V.H.Kalinka nemá zriadené rozpočtové organizácie ani príspevkové organizácie.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
P.č.
1
2
3
4
5

Dotácia od koho
MDVaRR - stavebný poriadok
MDVaRR- úsek dopravy
Ministerstvo vnútra SR - Skladník CO
Okresný úrad Zvolen- Matrika (0133)
Okresný úrad Zvolen - Regob (0133) a
Regad
Krajský školský úrad
Okresný úrad Zvolen - Voľby
komunálne
ÚPSVaR - Šanca pre mladých
ŠR SR – MŠ Kalinka - zateplenie

6
7
8
9

Prijatá
376,29
14,64
33,11
2019,92
131,47

čerpanie
376,29
14,64
33,11
2019,92
131,47

vrátená
0
0
0
0
0

1932
526,86

1932
524,19

0
2,67

4265,66
24779,11

4265,66
24779,11

0
0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-
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Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
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0
Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

Banská Bystrica

760

-4-

-4-

760

0

f) Finančné usporiadanie voči európskym fondom
Európsky fond pre rozvoj
vidieka 2014-2020

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

MŠ Kalinka - zateplenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

74337,41

74337,31

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

12. Záverečné ustanovenia
1) Navrhujem Schváliť prerokovanie záverečného účtu obce ako aj celoročného hospodárenia
Obce V. H. Kalinka za rok 2018 bez výhrad.
2) Navrhujem sumu prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 12 675,06 € použiť na
tvorbu rezervného fondu obce.

13. Návrh uznesenia:
1)

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko

k Záverečnému účtu za rok 2018.
2)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez

výhrad.
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3)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia (12 675,06

€) na tvorbu rezervného fondu a zároveň schvaľuje sumu 4210 € použiť z rezervného fondu na
krytie kapitálových výdavkov a bežných výdavkov pri odstránení havarijného stavu domu smútku
a kúpu pozemkov na cintoríne v Kalinke.
4)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku finančných operácií z minulých rokov

na tvorbu rezervného fondu v roku 2019 vo výške 26764,80 €.
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