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Stanovisko k záverečnému účtu 
obce Rudinská za rok 2015 

 

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 2015. 
Predložené stanovisko je vypracované na základe predkladaného záverečného účtu,  schváleného 
rozpočtu na rok 2015. 
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 2015: 
2.1. Rozpočet obce na rok 2015 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č.10 

Rozpočet bol zmenený desaťkrát: 

- prvá zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.1 starostom obce dňa 15.1.2015 
- druhá zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.2 starostom obce dňa 3.2.2015 
- tretia zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.3 starostom obce dňa 24.3.2015 
- štvrtá zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.4 starostom obce dňa 2.4.2015 
- piata zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.5 starostom obce dňa 8.6.2015 
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č.6 uznesením OZ č.56 zo dňa 12.6.2015 
- siedma zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.7 starostom obce dňa 15.6.2015 
- ôsma zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.8 starostom obce dňa 2.7.2015 
- deviata zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.9 starostom obce dňa 25.9.2015 
- desiata zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.10 starostom obce dňa 31.12.2015 
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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 
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 31.12.2015: 
 

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v € 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

287 211 337 159 117 

155 000 184 796 117 

442 211 521 935 118 

 
1. Bežné príjmy 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

287 211 337 159 117 

 
a) daňové príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

251 531                   286 766 115 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ....poukázaná skutočnosť 264 209 EUR  
Daň z nehnuteľností - príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 458 EUR, dane zo stavieb boli v sume           
3 276 EUR a dane z bytov boli v sume 95 EUR.  
Daň za psa  .... 532 EUR. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ....13 196 EUR. 

b) nedaňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

27 705                 25 788 93 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - predstavuje príjem z prenajatých strojov, prístrojov 
v sume 14 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 23 112 EUR. 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky v sume 2 662 EUR. 

c)  iné nedaňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1 005                 1 601 159 

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek, úroky z vkladov, 
recyklačný fond. 
Prijaté granty a transfery 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

6 970                 23 004 330 
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Z rozpočtovaných grantov a transferov  161 970 EUR bol skutočný príjem vo výške 207 780 EUR, čo 
predstavuje 128 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ŠR 184 776 Školstvo 

ŠR      1 645 ÚPSVaR 

ŠR         895 Stavebný úrad 

ŠR           91 ŽP 

ŠR           41 CD-PK 

ŠR        317 REGOB 

ŠR          22 Vojnové hroby 

ŠR        200 ÚPSVaR-dobrovoľ.činnosť 

ŠR        640 Voľby  

ŠR   15 131 ÚPSVaR-voľ.pr.miesta 

ŠR     3 628 Povodne  

ŠR        394 Dobrovoľ.činnosť 

 
2) Kapitálové príjmy :   

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0 40 375  

 V roku 2015 bol prijatá kapitálový transfer vo výške 10 000 EUR na autobusové zástavky, 30 000 EUR 
na zateplenie ZŠ, 375 EUR z predaja pozemkov. 
 
3) Príjmové finančné operácie:  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0 25 373  

Skutočný príjem k 31.12.2015 bol v sume 25 373 EUR, čo predstavuje zostatok finančných prostriedkov 
ZŠ a nevyčerpaná dotácia na kamerový systém. 
  
 
4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

10 000                   13 021 130 

 
 

II.Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v € 
Výdavky celkom:  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

203 673 
238 340 

260 695 
293 769 

125 

1. Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

149 835 185 288 123 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania .......46 505 EUR 
Poistné a príspevok do poisťovní.........17 253 EUR 
Tovary a služby .................41 162 EUR, ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, interiérové vybavenie, 
energie, poštové a telekomunikačné služby a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery..........3 539 EUR 
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2) Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

28 938                   53 088 183 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu  k 31.12.2015  patrí:  
a) Autobusové zástavky – rekonštrukcia a modernizácia - skutočne bolo vyčerpané  10 000 EUR.  
b) Kamerový systém – nákup prevádz.strojov, prístrojov - skutočne boli vyčerpané 9 503 EUR. 
c) Územný plán - skutočne boli vyčerpané 1 800 EUR. 
d) Detské ihrisko – real.nových stavieb - skutočne boli vyčerpané 1 339 EUR. 
e) Most (nesluša) – real.nových stavieb - skutočne boli vyčerpané 2 404 EUR. 
f) Oddych.zóna – real.nových stavieb skutočne boli vyčerpané 225 EUR. 
g) OÚ – rekonštrukcia a modernizácia - skutočne boli vyčerpané sume 1 100 EUR 
h) MK – rekonštrukcia a modernizácia - skutočne boli vyčerpané 16 545 EUR 
ch) MR – rekonštrukcia a modernizácia - skutočne boli vyčerpané 6 132 EUR 
i) MŠ – rekonštrukcia a modernizácia - skutočne boli vyčerpané 3 350 EUR. 
j) Insígnie – nákup umel.diel - skutočne boli vyčerpané 690 EUR. 
 
3) Výdavkové finančné operácie : 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

24 900                   22 319 89 

- splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie v sume 22 319 EUR. 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

238 340 293 769 123 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

238 340                   290 782 122 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                   173 296 EUR 
Materská škola, ŠJ, ŠKD 94 640 EUR 
ZŠ, MŠ dary 2 008 EUR 
Zostatok z roku 2014 19 373 EUR 
Projekt 1 465 EUR 
 
Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

0 2 987                 

- boli použité na nákup prevádzk.strojov (kotol) do MŠ.  
 

3.2 Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015 
Prebytok rozpočtu v sume 46 239 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR vo výške 45 448 EUR.  
Z prebytku sa vylučujú:    

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  12 200 EUR, a to na : zostatok ZŠ 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 30 000 EUR, a to na : zateplenie ZŠ 

c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 
zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume  
3 248 EUR. 
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo 
výške 791,40  EUR.  
 
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu: 
Rezervný fond 
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.              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  421,18       

KZ k 31.12.2015 4 627,27       

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 59,71   

KZ k 31.12.2015 123,88 

 
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 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 Bežné výdavky – Základná škola zostatok 184 776 172 576 12 200 

ŠR Kapitálové výdavky – zateplenie ZŠ 30 000 0 30 000 

 
 

3.4 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v € 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015 KZ k 31.12.2015 

Neobežný majetok spolu 1 293 478 1 280 764 

Obežný majetok spolu 70 352 89 896 

Časové rozlíšenie  1 362 1 494 

Majetok spolu 1 365 192 1 372 155 

 
P A S Í V A 

Názov ZS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015 

Vlastné imanie  508 631 518 138 

Záväzky 426 999 408 453 

Časové rozlíšenie 429 563 445 564 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 365 192 1 372 155 
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3.5 Prehľad o stave a vývoji dlhu v roku 2015 
Obec k 31.12.2015 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  
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.  
 

Poskytovateľ 
úveru 

Účel Výška prijatého 
úveru 

Výška 
úroku 

Zostatok 
k 31.12.2015 

Splatnosť 
 

ŠFRB Bytovka 294 217 1% 253 271 r. 2040 

VÚB Tech.vybavenosť 126 379  91 376 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 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

Žiadateľ dotácie 
 
 
 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

TJ Slovan Rudinská 4000 EUR 4000 EUR 0 

 
 

DHZ Rudinská 

 
400 EUR 

Na základe uznesenia OZ 
č.94 zo dňa 16.12.2015 

lehota na zúčtovanie 
predĺžená do 30.6.2016 

 

Zariadenie pre seniorov 50 EUR 50 EUR 0 

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami 
(Klub 75) 

50 EUR 50 EUR 0 

Základná organizácia Slovenského zväzu 
včelárov 

100 EUR 100 EUR 0 

 
K 31.12.2015 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 2015 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady               4 209 EUR 
Celkové výnosy               4 222 EUR 
Hospodársky výsledok - zisk                                13 EUR 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom 
účte. 
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Predložený návrh  záverečného  účtu za rok 2015 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 2015 bez 

výhrad. 

 

V Rudinskej, dňa 27. 5. 2015         ................................................... 
                        Bc. Čupová Daša,  kontrolórka 


