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Záverečný účet Obce Bačkovík za rok 2014. 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2014 

  
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2014. 

Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný  aj kapitálový rozpočet bol schválený ako prebytkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

     Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2013 uznesením 

č.52/2013. 

     Bol zmenený trikrát : 

- prvá zmena schválená dňa   01.07.2014 uznesením č. 24/2014 

- druhá zmena schválená dňa 15.08.2014 uznesením č. 32/2014 

- tretia zmena schválená dňa  10.12.2014 uznesením č. 8/2014 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých € 

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2014/v € 

Rozpočet po 

zmene  

k 31.12.2014/v € 

   

Príjmy celkom 411 126,00 470 224,00 

z toho :   

Bežné príjmy 318 426,00 342 267,00 

Kapitálové príjmy      85 000,00 85 000,00                 

Finančné operácie   7 700,00  42 957,00 

Výdavky celkom 378 033,00 405 855,00 

z toho :   

Bežné výdavky  293 033,00 315 967,00 

Kapitálové výdavky 0,00 4 888,00  

Finančné operácie     85 000,00   85 000,00 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v celých €  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

470 224,00 437 275,20  92,99 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

135 931,00 135 299,34 99,53 
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 123 765,00 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 124 152,28 €, čo predstavuje plnenie na 

100,31 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných  5 090 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4 540,93€, čo je 89,21 

% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 588,03  €, dane zo stavieb boli v sume 

952,90 €..  

K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  523,83 €. 

c) Daň za psa z rozpočtovaných 210 € bol skutočný príjem 182,05 € . 

d)Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 3 350 € bol 

skutočný príjem 2908,08 €. Nedoplatky sú vo výške  1892,17 €. 

e)Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 3 516,00 € bol skutočný 

príjem 3 516,00 €. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

10 968,00 9 323,48 85,01 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 2 349 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 961,28 €, čo je 83,49 

% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 51,58 €, príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 1 892,70 € a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia v sume 17,00 € 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 660,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 175,50 €, čo je 

26,59 % plnenie.  

 

c) Ostatné príjmy 
Z rozpočtovaných  7 959,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume   7 186,70 € čo je 

110,75 %. 

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za služby v sume 3 819,59 € a iné príjmy v sume 

3 311,15 € 

  

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. ÚPSVaR Košice 4 066,78 Aktivačná činnosť+min.roky 

2. Obvodný úrad Košice 160,71 Pren.výkon št.správy REGOB 

3. Krajský úrad ŽP Košice 40,00 Pren.výkon št.správy 

4. Krajský úrad pre 

cest.dopravu 

21,04 Pren.výkon št.správy 

5. Krajský školský úrad 79 392,00 Školstvo 

6. ÚPSVaR Košice 6 592,00 Stravné pre deti v HN 

7. ÚPSVa R Košice 1 344,60 Školské potreby pre deti v HN 

8. ÚPSV a R Košice 2 395,68 Rodinné prídavky 

9. Krajský školský úrad Košice 922,00 MŠ- školopovinné deti 
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10. Obvodný úrad Košice          3 219,52 Dotácia voľby(prezident,EP,komun.) 

11. SO/RO pre ROP KSK 12 207,49 Infraštruktúra B2 

12. IA pre ZaSI 38 514,67 Uplatnenie prisl. MRK na trhu práce 

13. MPC Prešov 8 489,39 Asistentka v MŠ Bačkovík 

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

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

                       85 000,00 92 416,23 108,72 

 

a) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 85 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 92 416,23 €, čo 

predstavuje 108,72 % plnenie. 

V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 

1. SO/RO pre ROP KSK 92 416,23 Infraštruktúra B2 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

42 957,00 42 870,28 63,29 

Z rozpočtovaných 8 015 € bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2014   7 928,92 € na 

nevyčerpané dotácie z min.rokov – 5313,54 – ZŠ a 2615,38 – Zvýšenie uplatnenia 

príslušníkov MRK na trhu práce. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č.54/2014 , zo dňa 14.11.2014 bolo schválené použitie 

časti rezervného fondu v sume 4 887,36 € na nákup vodomerných prípojok a vodomerných 

zostáv. 

V roku 2014 musela obec Bačkovík prijať úver vo výške 30 054 € (uznesenie č. 30/2014 

a 45/2014) na uhradenie záväzku firme Training Development v rámci projektu Zvýšenie 

uplatnenie príslušníkov MRK na trhu práce.  

 

 

6)Nerozpočtované príjmy obce III. časť výkazu FIN 1-12 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0,00 3 937,95 0,00 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

405 855,00 394 636,52 97,24 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

315 967,00 304 749,16 96,45 
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Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 

2014 

v celých € 

Skutočnos

ť 

2014 

v celých € 

 

% 

  Bežné výdavky celkom 315 967,00 304 749,16 96,45 

01116 600 Výdavky za obec celkom 73 682,00 72 999,54 91,14 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 27 932,00 25 941,02 92,87  

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 10 791,00 10617,05 98,39 

 630 Tovary a služby 34 710,00 36 031,92 103,81 

 640 Bežné transfery 249,00 400,55 160,86 

0160 600 Výdavky  celkom 3 503,00 3 209,07 91,61 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 237,00 234,90 99,11 

 630 Tovary a služby 3 266,00 2 974,17 91,06 

0320 600 Výdavky za požiarnu ochranu 

celkom 

460,00 362,26 78,75 

 630 Tovary a služby 460,00 362,26 78,75 

0412 600 Výdavky celkom (AP, LSKxP, ) 84 165,00 90 105,68 107,06 

 610 Mzdy,platy,služ.príjmy... 7 582,00 7 555,71 99,65 

 620 Poist.a príspevky do pisť. 3 004,00 3 025,33 100,71 

 630 Tovary a služby 71 083,00 74 211,10 104,40 

0451 600 Výdavky za komunikácie celkom 88,00 159,70 181,48 

 630 Tovary a služby 88,00 159,70 181,48 

0510  600 Výdavky nakladanie s odpadmi 

celkom 

7 600,00 8 001,08 105,27 

 630 Tovary a služby 7 600,00 8 001,08 105,27 

0520 600 Výdavky za ČOV celkom 5 267,00 1 991,60 37,81 

 630 Tovary a služby 5 267,00 1 991,60 37,81 

0620 600 Výdavky na rozvoj obce celkom 1 107,00 1 212,95 109,57 

 630 Tovary a služby 1 107,00 1 212,95 109,57 

0630 600 Výdavky za verejný vodovod 6 187,00 1 075,11 17,38 

 630 Tovary a služby 6 187,00 1 075,11 17,38 

0640 600 Výdavky za verejné osvetlenie 

celkom 

3 530,00 3 145,00 89,09 

 630 Tovary a služby 3 530,00 3 145,00 89,09 

08203 600 Výdavky na CVČ celkom 270,00 270,00 100,00 

 640 Tovary a služby 270,00 270,00 100,00 

08209 600 Výdavky za KD celkom 60,00 145,70 24,28 

 630 Tovary a služby 60,0 145,70 24,28 

0830 600 Výdavky na miestny rozhlas 

celkom 

260,00 224,06 86,18 

 630 Tovary a služby 260,00 224,06 86,18 

09 - vzdeláv. 600 Výdavky za školstvo a MŠ 

celkom 

129 841,00 124 731,15 96,06 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 64 763,00 62481,41 96,48 
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 620 Poist. a príspevok do poisťovní 22 173,00 21 626,59 97,54 

 630 Tovary a služby 42 681,00 40 471,81 94,82 

 640 Bežné transfery 224,00 151,34 67,56 

10701 600 Výdavky za HN celkom 2 400,00 2 395,68 99,82 

 630 Tovary a služby 2 400,00 2 395,68 99,82 

                         

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 100 277,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 95 978,14 €, čo 

je 95,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných 

pracovníkov, pracovníkov projektu LSKxP – Zvýšenie uplatnenia príslušníkov MRK na trhu 

práce a pracovníkov školstva. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  36 205 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 35 503,87 €, čo je 

98,06 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 178 699,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume  172 402,14  €, 

čo je 96,48 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 743,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 821,89 €, čo 

predstavuje 110,62 % čerpanie. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 3 178 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 3 682,22 €, čo 

predstavuje 115,87 % čerpanie.  

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

4 888,00 4 887,36 99,99 

 

v tom : 

           

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 4 888,00 4 887,36 99,99 

Spolu 4 888,00 4 887,36 99,99 

a) Výdavky verejnej správy 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- nákup vodomerov a vodomerných zostáv 4 887,36 €, 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

85 000,00 85 000,00 100,00 
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Z rozpočtovaných 85 000 € na splatenie prijatého  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 

v sume 85 000,00 €, čo predstavuje 100,00 %. Úver bol čerpaný v rámci projektu 

„Regenerácia obce Bačkovík – Infraštruktúra B2“ v roku 2013 na uhradenie faktúr, ktoré boli 

refundované  v roku 2014. 

  

5) Nerozpočtované výdavky obce 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

  

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2014 
 

 Rozpočet po 

zmenách 2014 

v celých € 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

v celých € 

Príjmy celkom 470 224,00 437 275,20 

z toho :   

Bežné príjmy 342 267,00 301 988,69 

Kapitálové príjmy         85 000,00 92 416,23 

Finančné príjmy    42 957,00 42 870,28 

   

   

Výdavky celkom 405 855,00 394 636,52 

z toho :   

Bežné výdavky 315 967,00 304 749,16         

Kapitálové výdavky        4 888,00 4 887,36 

Finančné výdavky   85 000,00 85 000,00 

Rozpočet obce za rok 2014 64 369,00 42 638,68 

 

Nerozpočtované výdavky 
 Rozpočet po 

zmenách 2014 

v celých € 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

v celých € 

Príjmy celkom 0,00 0,00 

Nerozpočtované príjmy obec 0,00 0,00 

Nerozpočtované príjmy RO 0,00 0,00 

Výdavky celkom 0,00 0,00 

 

Prebytok rozpočtu v sume  84768,40 €+ 409,01 €  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 13 735,50. €  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu   29 312,19 €  

Inventúra bankových  účtov: 

             75 083,25  zost.  bankových účtov a PKL 

-  28 097,61 – zostatok  rezervný fond  

- 13 735,50 – nedočerpané dotácie z r. 2014  

-   3 937,95 – depozit mzdy 12/2014  - ZŠ 
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_______________________________________ 

             29 312,19  €   prevod do RF  -    zostatok finačných prostriedkov   

28 903,18  €  výsledok  prevod do RF z rozpočtového hospodárenia    

409,01  € -  rozdiel 

           

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku  vo výške   13 735,50 €, a to na:  

- nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ na vzdelávacie poukazy          28,44 € 

- nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ –norm. vo výške                 11 719,14 €     

- nevyčerpané fin. prostriedky na stravu MŠ a ZŠ          594,00 €                                                                                                  

- nevyčerpaná dotácia pre projekt „Zvýšenie uplatnenia MRK..“              1 393,92 € 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

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

vo výške 29 312,19 €.  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu 
Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Začiatočný stav k 1.1.2014   17 187,20 

Tvorba Rezervného fondu:     

Uznesenie zastupiteľstva  prebytok hospodárenia 15 804,77 

Spolu   32 991,97 

Čerpanie Rezervného fondu:     

uznesenie 54/2014, 14.11.2014 

Vodomery a vodomerné 

zostavy 4 887,36 

  
7,00 

Spolu   4 894,36 

Konečný zostatok k 31.12.2014    28 097,61 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých €  
6.1  A K T Í V A  

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Majetok spolu 1 761 653,76 1 946 042,54 

Neobežný majetok spolu 1 707 645,24 1 866 072,22 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 634 485,84 1 792 912,82 



                                                                      10 

Dlhodobý finančný majetok 73 159,40 73 159,40 

Obežný majetok spolu 54 008,52 77 877,33 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 187,20 100,55 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 729,53 2 693,53 

Finančné účty  52 091,79 75 083,25 

Časové rozlíšenie  2 092,99 0,00 

 

6.2  P A S Í V A 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k  31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 761 653,76 1 766 523,01 

Vlastné imanie  330 205,47 308 428,25 

z toho :   

Výsledok hospodárenia min.rokov 330 205,47 308 428,28 

Výsledok hosp.bež.roka 13 789,04 21 316,91 

Záväzky 104 245,84 60 499,89 

z toho :   

Rezervy  0,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 8 111,94 13 735,50 

Dlhodobé záväzky 213,16 303,50 

Krátkodobé záväzky 10 920,74 15 906,89 

Bankové úvery a výpomoci 85 000,00 30 054,00 

Časové rozlíšenie 1 327 202,45 1 397 594,84 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči Všeobecnej úverovej banke   30 054,00 € 

 

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a. štátnemu rozpočtu 

b. štátnym fondom 
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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  fyzickým osobám - 

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, 

ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom. 

 

 

 

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 - 

ÚPSVaR 

Košice 

Aktivačná činnosť+min.roky 4 066,78 4 066,78 0,00 

Obvodný 

úrad Košice 

Pren.výkon št.správy REGOB 160,71 160,71 0,00 

Krajský 

úrad ŽP 

Košice 

Pren.výkon št.správy 40,00 40,00 0,00 

Krajský 

úrad pre 

cest.dopravu 

Pren.výkon št.správy 21,04 21,04 0,00 

Krajský 

školský úrad 

Školstvo 84 705,54 72 957,96 11 747,58 

ÚPSVaR 

Košice 

Stravné pre deti v HN 6 592,00 5 998,00 594,00 

ÚPSVa R 

Košice 

Školské potreby pre deti v HN 1 361,20 1 361,20 0,00 

ÚPSV a R 

Košice 

Rodinné prídavky 2 395,68 2 395,68 0,00 

Krajský 

školský úrad 

Košice 

MŠ- školopovinné deti 922,00 922,00 0,00 

Obvodný 

úrad Košice 

Dotácia voľby (prezident, EP, 

starosta) 

          3 219,52 3 219,52 0,00 

IA pre ZaSI Zvýšenie uplatnenia 

príslušníkov MRK na trhu 

práce 

41 130,05 39 736,13 0,00 

SO/RO pre 

ROP 

Regenerácia sídla Bačkovík – 

Infraštruktúra B2 

104 623,72 104 623,72 0,00 

 SPOLU: 249 421,26 235 685,76 13 735,5 
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10. Informácie o poskytnutých zárukách  obcou 
             - obec v r. 2014 neposkytla záruky v zmysle  zákona o rozpoč. pravidlách.  

n a v r h u j e m 
celoročné hospodárenie Obce Bačkovík schváliť  bez výhrad 

 

Záverečný účet obce Bačkovík , tak ako je v predchádzajúcej časti uvedený , bol prerokovaný 

a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa   :20.02.2015 

uznesením č.     

 
 

Návrh uznesenia: 

 

a) OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému 

účtu    obce za rok 2014. 

b) OZ schvaľuje  celoročné hospodárenie obce  za rok 2014  bez výhrad. 

c) OZ schvaľuje  výsledok hospodárenia – prebytok     

    vo výške  84 768,40 €    
f)  OZ schvaľuje prevod do rezervného fondu  prebytok po úprave nedoč.     

    dotácií z r.14: 

    84 768,40 € 

   -42 129,72 € schodok  finančných operácií 

   -13 735,50 € nedočerpané fin. prostriedky  r. 2014  

28 903,18 €    rozdiel  409,01  € 

29 312,19  €   prevod do RF  -    zostatok finačných prostriedkov  na   

                                   bankových účtoch  

- 

     

Vypracovala:  Ing. Bimbóova  Lenka    

 

                                                                               Milan   G á b o r   

                                                                                starosta obce  

 

 

 

Vyvesené 12.2.2015 
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Obec  Bačkovík    

 

Terézia   K i n l o v i č o v á  - hlavný kontrolór obce     

 

V Bačkovíku  , 13. 2. 2015 

 

Na rokovanie OZ      

dňa  20. 2. 2015 

 

V e c  

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bačkovík 

za rok 2014 

 

 Na základe § 16 ods. 10 zák. č. 583/2004 Z.z. v platnom znení návrh 

záverečného účtu obec prerokuje do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového 

roka. 

Na rokovanie OZ dňa  predkladá starosta obce  „Záverečný účet obce   

Bačkovík   za rok 2014“. 

 Odborné stanovisko k záverečnému účtu predkladá hlavný kontrolór v 

súlade s ods. 1 písm. c) § 18 f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení. 

 Na základe vyššie uvedených právnych predpisov predkladám obecnému 

zastupiteľstvu odborné stanovisko hlavného kontrolóra. 

 Záverečný účet obce   za rok 2014  je vypracovaný  v zmysle zák. č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a Postupov účtovania pre obce 

vydaných MF  č. MF/16786 /2007-31 z  08/2007 v platnom znení.    

Obec má overenú účtovnú závierku  za rok 201 audítorom. Obec má obsadenú 

funkciu hlavného kontrolóra  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v platnom 

znení. Odbornosť HK – ekonomické vzdelanie , prax všeobecná účtovníčka – 

pracovný úväzok 0,1. 

 

Záverečný účet obce má obsahovať  hodnotenie : 

-  bilanciu aktív a pasív 

 rozpočtové hospodárenie , výsledok rozpočtového hospodárenia  

 hodnotenie úverov  

 príspevkové organizácie  - hodnotenie  

 informáciu o poskytnutých zárukách  obcou 

 hodnotenie programu obce   

 

 

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE  

Hlavný kontrolór obce  predložil  písomne na rokovanie OZ Bačkovík   

odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na rok 2014- 2015- 2016. 

Rozpočet obce Bačkovík   na rok 2014 bol  schválený OZ  

Bačkovík 19. 12. 2013 

Je členený na bežný, kapitálový a finančné operácie. 

Zostavený bol v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách podľa funkčnej  

a ekonomickej klasifikácie rozpočtov verejnej správy. 

Úpravy rozpočtu roka 2014  boli vykonané 3x a boli schválené OZ Bačkovík. 

Obec mala rozpočet schválený bez programovej štruktúry. 
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- ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE – schválený OZ  19.12. 2013 uz. Č. 

52/2013   

- e)Informácia o rozpočtovom hospodárení: k 31. 12. 2014           v € 

 

 Rozpočet po 

zmenách 2014 

v celých € 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

v celých € 

Príjmy celkom 470 224,00 437 275,20 

z toho :   

Bežné príjmy 342 267,00 301 988,69 

Kapitálové príjmy         85 000,00 92 416,23 

Finančné príjmy    42 957,00 42 870,28 

   

   

Výdavky celkom 405 855,00 394 636,52 

z toho :   

Bežné výdavky 315 967,00 304 749,16         

Kapitálové výdavky        4 888,00 4 887,36 

Finančné výdavky   85 000,00 85 000,00 

Rozpočet obce za rok 2014 64 369,00 42 638,68 
 
    

BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 

Záverečný účet obce má obsahovať  hodnotenie :- bilanciu aktív a pasív 

V záverečnom účte je  bilancia aktív a pasív podrobne analyzovaná. 

Ide pohyb nehnuteľného majetku a taktiež  majetok na strane aktív - 

pohľadávky - daňové a nedaňové, ktoré sú podrobne analyzované aj pri 

inventarizácii za rok 2014  a na strane pasív záväzky  -   dodávatelia, 

zamestnanci . Záväzky voči zamestnancom  (ZS)boli odvedené do depozitného 

účtu . Tým záväzky sú voči zamestnancom  sú čiastočne vyrovnané. Výdavky 

boli zaúčtované v rozpočte r. 2014 – Základná škola mzdy 12/2014. 

 

Stavy na peňažných účtoch : 

221 001    – Základný bežný účet 11825542/0200             25 921,64 €  

221 002    - Základný účet -ZŠ–  1634332255/0200           14 359,22 €       

221 003    - ZBÚ č. 1728327254/0200   -  (dep.)             4 597,14 €     

221 004    - Účet - dotačný  č.2296065653/0200              1 774,08 €   

221 005    - Účet - Rezervný fond - č.1230011825542/0200   28 097,61 €  

221 006    - Účet – Dotačný – č.3002364653/0200                 6,62 € 

221 007    - Účet – Dotačný – LSKxP –č.2947288755/0200        324,75 €  

221 009    - Účet úverový – 3291418354/0200                     2,19 €

  

_______________________________________________________________________  

Spolu  221 - bankové účty k 31. 12. 2014                  75 083,25 €       

€                

                                    

211 – Pokladnica  =                                           0,00 €     
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d) Záväzky z obchodného styku obec má  (321)                  680,46 €             

    Záväzky voči zamestnancom   

     331 – 8 756,02 

     336 – 5 229,22 

     342 – 1 241,19 

                   15 226,43 € - fin.prost. sú odvedené na  

    dep.účte obce - 3 937,95 € 

                   11 288,48 €  - záväzky voči zamestnancom  

        

      

               

           

Obec v roku 2014  neposkytla záruky a má čerpaný úver prekleňovací úver vo 

výške 30 054 €          

                                

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  

Prebytok rozpočtu a schodok sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne 

realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov v zmysle § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Prebytok   = 84 768,40 €      
Odvod do rezervného fondu po odpočte  nedočerpaných dotácií  r. 2014  

a inventúry finančných prostriedkov k 31. 12. 2013  na bankových účtoch 

a pokladnici vo výške = 29 312,19  €     

  -nedočerpané dotácie ZŠ  a iné  =  13 735,50 € 

     
 Od  1. 1. 2008  v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok 

rozpočtového hospodárenia, to znamená prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu 

v účtovníctve  sa nevykazuje.  

Prebytok rozpočtu a schodok sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne 

realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov v zmysle § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Schodok  FO je vysporiadaný   z prebytku r. 2014 a   do RF odviesť prebytok 

usporiadaný  o nedočerpané dotácie  a vysporiadaní schodku  FO.  

Bola vykonaná aj inventúra bankových účtov z pohľadu rozpočtového 

hospodárenia.  

Z á v e r  

Na základe zhodnotenia hospodárenia Obce Bačkovík rok 2014, ktoré bolo 

vykonané  predloženým návrhom Záverečného účtu obce Bačkovík  za rok 2014, 

Poznámkami k účtovnej závierke obce Bačkovík  za rok 2014, vykonanej 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Bačkovík    za rok 2014  a 

odporúčaní poslancov OZ  

O d p o r ú č a m  

obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie  Obce Bačkovík 

za rok 2014 – bez výhrad  a Záverečný účet obce za r. 2014   schváliť s 

vysporiadaním podľa predloženého návrhu. 

Celoročné hospodárenie obce Bačkovík  

schvaľujem bez výhrad 

na základe vykonávanej kontrolnej činnosti v roku 2014. 

 

Vypracovala:                                Terézia   K i n l o v i č o v á 

 

                                                  hlavný kontrolór obce  
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Príloha k  Stanovisku  HK 

Zák. č. 583 /2004 Z.z. 

§ 16 

(5) Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä 

 

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

b) bilanciu aktív a pasív,  

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,  

e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,  

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,  

g) hodnotenie programov obce  

§ 11 

Rozpočtové provizórium 

(1) Ak rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok neschváli 

obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku do 31. decembra bežného roka, 

hospodári obec alebo vyšší územný celok podľa rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku 

predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú 

v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu 

vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené 

počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú 

úhradu podľa osobitných predpisov. 

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce 

a s rozpočtom vyššieho územného celku po jeho schválení. 

§ 15 

Peňažné fondy 

(1) Obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä 

a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,  

b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení,  

c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných 

operácií. 

(2) Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo a zastupiteľstvo vyššieho územného celku. 

(3) Prostriedky peňažných fondov používa obec a vyšší územný celok prostredníctvom svojho rozpočtu 

okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa 

prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. 

(4) Obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej 

však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.  

§ 16  

ods. 8 - Záverečný účet  

(8) O použití prebytku rozpočtu podľa odseku 6 alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10 

ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku pri 

prerokúvaní záverečného účtu obce alebo záverečného účtu vyššieho územného celku. Schodok rozpočtu 

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec a vyšší územný celok vysporiadajú predovšetkým z rezervného fondu, 

z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. 

(9) Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce a návrh záverečného účtu vyššieho územného celku 

predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu.18) 

(10) Prerokovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku sa uzatvára jedným z 

týchto výrokov: 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,  

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 

(11) Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného 

celku je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov 

(12) Návrh záverečného účtu obec a vyšší územný celok prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí 

rozpočtového roka.  

 


