
Obec Kameničany
018 54  Kameničany č. 39

Kameničany 16. 6.2014

Stanovisko

k     záverečnému účtu obce za rok 2014

Záverečný účet obce bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 
vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2014 uznesením č.12/2013
2a)
Rozpočet bol zmenený dva krát:
prvá zmena   schválená dňa 20. 6. 2014 uznesením č. 6/2014 2d)
druhá zmena schválená dňa 16. 1. 2015 uznesením č. 1/2015 2c)

Rozpočet obce k 31.12.2014 

Schválený 
rozpočet 

Schválený
rozpočet 

po poslednej
zmene

Príjmy celkom 145 374,00 197 920,85
z toho :
Bežné príjmy 100 865,00 110 212,09
Kapitálové príjmy 21 066,00 18 065,93
Finančné príjmy 23 288,00 69 642,83
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom 145 374,00 157 594,95
z toho :
Bežné výdavky 100 865,00 89 832,68
Kapitálové výdavky 40 009,00 43 585,32
Finančné výdavky 4 500,00 24 176,95
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet  obce 0 40 325,90



Rozbor príjmov za rok 2014

1) Bežné príjmy

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume 65  000,00 EUR z výnosu dane  z príjmov  boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 74 342,21 EUR, čo predstavuje
plnenie na 114,37 %. 

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9 478,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 11 120,54 EUR, čo
je 117,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 465,00 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 3 013,00 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  11 120,54 EUR, za nedoplatky
z minulých  rokov  5  240,79  EUR.  K 31.12.2014  obec  eviduje  pohľadávky  na  dani  z
nehnuteľností v sume 4 387,84  EUR.

Daň za psa  35,00
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 745,39

Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 632,39 EUR, čo je
114,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z  PVS v sume 33,19 EUR, príjem za
sklo  aut.  zastávka   v  sume 152,20 EUR a príjem z prenajatých  budov DS 14,00 EUR,  z
prenajatého inventára v sume 433,00 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Prevažnú  časť  príjmov  tvoria  príjmy  zo  správnych  poplatkov  za  prevádzku  výherných
prístrojov, ktoré sú v sume 3 200,00 EUR,  za overenie podpisov a listín 171,00 €, stavebné
poplatky 
1 736,50 EUR, rybárske lístky 45,50 EUR.
Poplatky za vyhlásenie v MR 586,50 EUR opatrovateľskú službu 843,30 €, sklenené črepy
236,30  EUR,  elektroodpad  15,35  EUR  nové  smetné  nádoby  156,00  EUR,  príjem  za
separovanie odpadov 59,47 EUR, hrobové miesta 306,00 EUR.

Iné nedaňové príjmy: 
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. 
Príjmy z dobropisov od SSE  400,13 € , úroky 19,34
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov  2 500,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 500,00
EUR, čo predstavuje 20 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
DDO 300,00 Športový areál obce
Fimad 200,00 Športový areál obce



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

 
2) Kapitálové príjmy: 

 
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 21 066,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 18 065,93 EUR,
čo predstavuje 85,76 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
PPA BA 18 065,93 Modernizácia rekreačnej zóny

3) Príjmové finančné operácie: 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
23 288,00 69 642,83 299,05

Uznesením obecného zastupiteľstva č.6/2013/1a zo dňa 12. 6. 2013 bola  schválená tvorba
rezervného fondu v sume 3 195,00 EUR a bol vykonaný prevod finančných prostriedkov na
samostatný účet rezervného fondu.
Prevod finančných prostriedkov z minulých rokov 33 996,66 EUR.
V roku 2014 bol prijatý úver v sume 18 65,93 EUR na modernizáciu rekreačnej zóny a úver 
v  sume  14  385,24  EUR  na  modernizáciu  verejného  osvetlenia  schválené  obecným
zastupiteľstvom dňa 20. 6. 2014 uznesením č.6/2014 2d)
V roku 2014 neboli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v súlade so zákonom č.583/2004
Z.z..    

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania
145 374,00 197 920,85 136,15

1. Bežné výdavky 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania
100 865                  89 832,68                89,06

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 34 155,00EUR bolo  skutočné  čerpanie  k 31.12.2014 v  sume 30 835,58
EUR,  čo  je  90,28  %  čerpanie.  Patria  sem  mzdové  prostriedky  pracovníkov  OcÚ,
opatrovateľskej služby a aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní



Z rozpočtovaných  12  338,00  EUR  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2014  v  sume  12
051,70EUR, čo je 97,68 % čerpanie. 
Tovary a služby
Z rozpočtovaných  47  812,00  EUR bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2014  v  sume  41593,18
EUR, čo je  86,99 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4 360,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 4 371,86 EUR,
čo predstavuje 100,27. % čerpanie.
Splácanie  úrokov  a ostatné  platby  súvisiace  s úvermi,  pôžičkami  a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 980,36 EUR,
čo predstavuje 44,569 % čerpanie. 

2) Kapitálové výdavky :
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania
40 009,00 43 585,32                                 108,94

v tom :
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia
06 Bývanie a občianska vybavenosť 40 009,00 43 585,32 13,96
Spolu

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

a)Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
Modernizácia  rekreačnej  zóny  v  sume   18  065,93  EUR z  PPA,  10  078,94  EUR vlastné
prostriedky
Rekonštrukcia verejného osvetlenia z úveru v sume 14 385,24  EUR a 1 046,99 z vlastných
prostriedkov

3) Výdavkové finančné operácie :
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania
4 500 24 176,95                                 

Prijaté prostriedky z PPA vo výške  18 065,93 €,  500,00 EUR bolo prijatých zúčtovných od
podnikateľov
 



Hospodárenie v obci:

Schodok rozpočtu v sume 5 139,98 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :
z finančných operácií 5 139,98 EUR

Zostatok  finančných operácií v sume  45 465,88 EUR, bol  použitý na:
vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 5 139,98  EUR

Zostatok  finančných operácií v sume 40 325,90 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 4 032,00 EUR 

Hospodárenie  obce  za  rok  2014  je  po  úprave  finančných  operácií  a  vylúčení  zostatku
sociálneho fondu prebytok vo výške 40 325,90 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 4 032,00 EUR. 

Prehľad o     stave a vývoji dlhu k     31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
voči bankám 16 230,91                   EUR
voči dodávateľom  641,80                    EUR

Obec uzatvorila  v roku 2014 Zmluvu o úvere na modernizáciu rekreačnej  zóny.  Úver  bol
krátkodobý a splatený 15. 10. 2014 platbou z PPA, splátky úrokov boli mesačné.

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti 27. 5. 2019. Splátky úveru sú mesačné vo výške 245,00 EUR a
úroky sú mesačné., spolu 201,76 EUR.

Poskytovateľ
úveru

Účel Výška
prijatého

úveru

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2014

Splatnosť

Prima banka Modernizácia 
rek.zóny

18 065,93 182,83 Bianco zmenka 0 r. 2014

Prima banka Rekonštrukcia VO 14 385,24 201,76 Bianco zmenka 12 915,24 r. 2019



 Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

Prehľad  o     poskytnutých  dotáciách   právnickým  osobám
a     fyzickým  osobám  -  podnikateľom  podľa  §  7  ods.  4  zákona
č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť 
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na  ....

- 1 -

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých

finančných
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

Telovýchovná jednota - bežné výdavky 1 687,50 1 687,50 0
Jednota dôchodcov 250,43 250,43 0
DZO (MDD,Mikuláš, Karneval) 500,38 500,38 0
Dôchodci nad 70 r. 710,00 710,00 0
ZŠ Bolešov 30,00 30,00 0
OZ Kameničany 500,00 500,00 0

SZZP Pruské 20,00 20,00 0
Dobrovoľní hasiči 98,43 98,43 0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3

Podnikateľská činnosť

Obec Kameničany nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec nemá zriadené a založené právnické osoby.

b) 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 -

MF SR REGOB 176,22 176,22 0
MF SR Stavebné 496,62 496,62 0
MF SR Životné prostredie 50,04 50,04 0
MF SR CD a PK 23,07 23,07 0
MF SR Voľby Prezident 1 138,57 1 138,57 0
MF SR Voľby EP 896,10 896,10 0
MF SR Voľby komunálne 513,52 513,52 0

c) štátnym fondom
Obec Kameničany uzatvorila v roku 2014 Zmluvu s UPSVaR Trenčín na §50 j) na podporu 
miestnej a regionálnej zamestnanosti. Príspevok bol poskytnutý 85 % zo ŠR  a 15% z ESF  
spolu vo výške 5 918,57 €.  
d) rozpočtom iných obcí

Obec Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  

Rozdiel 

MSÚ Ilava OS 298,00 298,00 0
Obec Pruské stav.úr. 496,62 496,62 0

Záverečný účet obce v súlade s § 9 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol pred schválením 
zverejnený 15 dní na úradnej tabuli.  
Záverečný účet obsahuje:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. v súlade 
s rozpočtovou klasifikáciou

-  bilanciu príjmov a výdavkov  
- prehľad o stave a vývoji dlhu 

Rozpočet obce pre rok 2014 bol zostavený v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. 

Záverom môžem konštatovať, že záverečný účet obce je zostavený v súlade s § 16 zákona č.
583/2004  Z.z.  o  rozpočtovných  pravidlách  územnej  samosprávy  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov v platnom znení. Odporúčam poslancom celoročné hospodárenie Obce
Kameničany za rok 2014 prezentované v záverečnom účte obce za rok 2014 

schváliť bez výhrad.

Mgr. Stanislav Masiarčin
hlavný kontrolór obce Kameničany
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