
 
 

 

STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE STRETAVA 

 

ZA ROK 2015 

 

 

 

 

 
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Stretava. 

 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Stretava za rok 2015( ďalej len 

„stanovisko“) som spracovala na základe predloţeného návrhu záverečného účtu obce Stretava 

za rok 2015 a na základe finančných a účtovných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2015. 

 

 

A, VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K ZÁVEREČNÉMU 

ÚČTU 

 

 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloţeného návrhu záverečného účtu 

obce Stretava za rok 2015 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) z dvoch hľadísk: 

 

 

1. Zákonnosť predloţeného návrhu záverečného účtu  

1.1 Súlad so všeobecnými právnymi predpismi 

 

 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových 

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

predpisov ( zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) , ako aj so Zásadami 

rozpočtového hospodárenia obce Stretava.  

 

1.2 Dodrţiavanie informačnej povinnosti zo strany mesta 

 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej 

lehote , t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods.2 zákona  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, odsek 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 
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1.3 Dodrţiavanie auditu zo strany mesta 

 

Obec si splní povinnosť  podľa § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a dá si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).   Ku dňu 

predkladania stanoviska účtovná závierka ešte nebola overená audítorom. 

 

 

2. Metodická správnosť predloţeného návrhu záverečného účtu  

 

Predloţený  návrh záverečného účtu  obsahuje povinné náleţitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy : údaje o plnení rozpočtu  v členení podľa § 10 

ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad  o stave a vývoji 

dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií, zhodnotenie programov rozpočtu. Údaje 

o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  a prehľad o poskytnutých zárukách podľa 

jednotlivých príjemcov neobsahuje, pretoţe podľa vyjadrenia spracovateľa návrhu záverečného 

účtu  obec Stretava nevykonávala podnikateľskú činnosť a neposkytla ţiadne záruky v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa 

rozpočtovej klasifikácie  v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa 

ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je  

záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

 

 

 

 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

 

 

 

Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona 

o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka  údaje 

o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadala svoje hospodárenie 

vrátane finančných vzťahov k zriadeným  alebo zaloţeným právnickým a fyzickým osobám – 

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, ďalej 

usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu , štátnym fondom , rozpočtom iných obcí 

a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

 

 

1. Rozpočtové hospodárenie  

 

 

Finančné hospodárenie  obce sa riadilo rozpočtom , ktorý bol schválený obecným 

zastupiteľstvom (OZ) dňa  8.12.2014uznesením  OZ č. 5, ktorý obec v roku 2014 zostavila podľa 

ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení niektorých zmien a doplnkov. 
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Celkový rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový v sume 12 704,55 €. Beţný 

rozpočet bol zostavenýako prebytkový v sume 15 704,55 €.  Upravený rozpočet bol schválený 

ako prebytkový 2 623,29 €. Skutočnosť k 31.12.2015 bol taktieţ prebytkový 522,32 €. 

 

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený rozpočtovými opatreniami.  

 
Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami: 

- Rozpočtové opatrenie č.1/2015 zo dňa 16.3.2015 

- Rozpočtové opatrenie č. 2/2015zo dňa 23.4.2015 

- Rozpočtové opatrenie č.3/2015zo dňa 29.6.2015 

- Rozpočtové opatrenie č.5/2015zo dňa 21.9.2015, schválené uznesením OZ č. 21 zo dňa 

30.10.2015 

- Rozpočtové opatrenie č.6 a 7/2015 zo dňa 10.12.2015, schválené uznesením č. 27 zo dňa  

14.12.2015 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015 

 

 

 

 Schválený rozpočet Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 12/2015 

Príjmy rozpočtu 

 

208 782,30 804 356,43 789 632,13 

Beţný príjem 196 782,30 238 532,- 223 807,70 

Kapitálový príjem 0 321 200,19 321 200,19 

Finančné operácie 12 000,- 244 624,24 244 624,24 

Výdavky rozpočtu 

 

196 077,75 801 733,14 789 109,81 

Beţné výdavky 181 077,75 210 676,23 198 052,90 

Kapitálové výdavky 0 369 490,67 369 490,67 

Finančné operácie 15 000,- 221 566,24 221 566,24 

 

Rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami - celkom 

 

 

12 704,55 

 

2 623,29 

 

522,32 
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2. Rozborplneniapríjmovza rok 2015 

 

Rozpočet
Upravený rozpočet 

v €

Skutočnosť v € k 

31.12.2015
%-tuálne plnenie

Príjmy beţného rozpočtu
238 532,00 223 807,70 93,83

Výdavky beţného rozpočtu
210 676,23 198 052,90 94,01

Hospodársky výsledok BR 27 855,77 25 754,80 92,46

Príjmy kapitálového rozp.
321 200,19 321 200,19 100,00

Výdavky kapitálového rozp.
369 490,67 369 490,67 100,00

Hospodársky výsledok KR -48 290,48 -48 290,48 100,00

Finančné operácie -  príjmy
244 624,24 244 624,24 100,00

Finančné operácie - výdavky
221 566,24 221 566,24 100,00

Hospodársky výsledok FO 23 058,00 23 058,00 100,00

Celkom príjmy 804 356,43 789 632,13 98,17

Celkom výdavky 801 733,14 789 109,81 98,43

Cekom rozdiel medzi P a V 2 623,29 522,32

 

 
 

 
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Príjmy: 223 807,70 € + 321 200,19 € = 545 007,89 €  

Výdavky: 198 052,90 € + 369 490,67 €  = 567 543,57 € 

Výsledok rozpočtového  hospodárenia =   - 22 535,68 € 

 

Finančné operácie nevstupujú do výsledku rozpočtového hospodárenia. 

Pre výpočet tvorby Rezervného fondu berieme v úvahu aj Finančné operácie.  

 

 

 

 
 



 

 5 

 

(údaje v eurách) 

  Názov fondu
Počiatočný stav 

k 1.1.2015

Tvorba RF z r. 

2015

Čerpanie RF 

v roku 2015

Konečný stav 

k 31.12.2015

Rezervný fond 8 415,65 522,32 8 415,65 522,32

Socialny fond (472) 84,28 536,33 0,00 620,61

Ostatné peň. fondy             

(zostatky finač. operácií)
4 622,16 0,00 1 584,- 3 038,16

 

 

Pouţitie ostatných finančných prostriedkov z ostatných peňaţných fondov je obdobné ako 

pouţitie peňaţných prostriedkov z ostatných peňaţných fondov podľa zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách  

Podľa platnej legislatívy – Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 z 8. augusta 2007 § 40, bod 3 

účtovná jednotka, ktorou je obec sa na samostatnom analytickom účte 221 účtujú prostriedky 

mimorozpočtových fondov. Preto súlad medzi evidenciou mimorozpočtových fondov 

a analytickou evidenciou na bankovom účte bude zabezpečený správnym účtovaním 

účtovníčkou obce podľa postupov účtovania platných pre obec. 

 

 

 

 

4. Rozbor plnenia celkových príjmov vrátane Finančných operácii za rok 2015  

 
Príjmy beţného rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné 

príjmy boli tvorené grantmi a dotáciami z ŠR - preneseného výkonu štátnej správy. 

 

Rozpočet
Upravený rozpočet 

v €
Skutočnosť v € %-tuálne plnenie

Príjmy beţného rozpočtu 238 532,00 223 807,70 93,83 

Príjmy kapitálového rozp. 321 200,19 321 200,19 100,00 

Finančné operácie -  príjmy 244 624,24 244 624,24 100,00 

Celkom príjmy 804 356,43 789 632,13 98,17 
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 4.1 Plnenie beţných príjmov: 

 

(Údaje v tabuľke sú v eurách, viď výkaz Plnenie rozpočtu 00/2015 - 12/2015) 
POL

OŢK

A

POPIS POLOŢKY
Úpravený 

rozpočet  - BP

Skutočnosť k 

31.12.2015

% plnenia 

rozpočtu po 

zmenách
111 Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve
145 073,30 145 073,48 100,00

121 Daň z nehnuteľnosti (daň z 

pozemkov a stavieb)
42 723,00 35 938,03 84,12

133 Daň za psa, 

kom.odpady..,uţív.ver.priest.
9 282,00 5 780,43 62,28

134 Daň za dobyvací priestor 6 900,00 6 916,71 100,24

211 Dividendy 0,00 0,00 0,00

212 Prijmy z prenajatých pozemkov 2 290,00 811,29 35,43

221 Ostatné poplatky 2 146,00 2 153,47 100,35

222 Za porušenie predpisov 190,00 199,15 104,82

223 Poplatky a platby   8 090,00 7 401,36 91,49

242 Úroky z vkladov 10,00 1,18 11,80

292 Príjmy z dobropisov a z poistného 

plnenia
2 965,00 2 821,02 95,14

311 Granty 1 000,00 1 000,00 100,00

312 Transféry z štát. rozpočtu 17 862,70 15 711,58 87,96

Beţné príjmy spolu 238 532,00 223 807,70 93,83  
 

 

 

Bežné daňové príjmy: 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 145 073,30 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 145 073,48 €, čo predstavuje plnenie na 

100,00 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných  42 723,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 35 938,03 €, čo je 

84,12 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 33 956,05 €, dane zo stavieb boli v sume 

1 981,98 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 33 136,75 €, za nedoplatky z minulých rokov 

2 801,12 €. V roku 2015 boli odpísané pohľadávky na dani z nehnuteľnosti ako nevymoţiteľné 

v sume 77,46 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  

20 513,32 €. 

c) Daň za psa - z predpokladanej čiastky v sume 849,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 849,- € čo je 100 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 

v sume  20,- € 

d) Daň za uţívanie verejného priestranstva – z predpokladanej čiastky v sume 200,- € bol  
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skutočný príjem k 31.12.2015 v sume  72,- € čo je 36 % plnenie. 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z predpokladanej čiastky 8 

233,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4 859,43 € čo je 59,02 % plnenie. 

K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad v sume  2 047,84 €. 

 

Bežné nedaňové príjmy: 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 2 290,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 811,29 €, čo je 35,43 % 

plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 9,59 €, príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 779,70 € a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia v sume 22,- € . Obec eviduje pohľadávku voči spotrebnému druţstvu COOP 

JEDNOTA za prenájom pozemku k 31.12.2015 v sume  6 200,- €. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 10 426,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 9 753,98 € čo je 93,55 % 

plnenie. Z toho: 

- Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 146,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 153,47 €, čo je 

100,34 % plnenie.  

- Za porušenie predpisov – z predpokladanej čiastky 190,- € bol skutočný príjem 

k 31.12.2015 v sume 199,15 €, čo je  104,82 % plnenie 

- Za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb – z predpokladanej čiastky 2 000,- € bol skutočný 

príjem k 31.12.2015 v sume 1 367,28 €, čo je 68,36 % plnenie. 

c)Úroky z tuzemských úverov, pôţičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 

Pri úrokoch z vkladov z rozpočtovaných 10,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4,21 €, 

čo je 42,10 % plnenie. 

d)Iné nedaňové príjmy 

Z rozpočtovaných 2 965,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 821,02 € čo je 95,14 % 

plnenie. Ide o príjem z dobropisov. 

 

4.1.1 Prijaté Beţné a Kapitálové transfery zo Štátneho rozpočtu  

Všetky prostriedky zo štátneho rozpočtu sú účelovo viazané. Príjmy obce zo štátneho  
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rozpočtu v roku 2015 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy boli v členení: 

a) Cestná doprava a pozemné komunikácie 28,30 €, 

b) Ţivotné prostredie    52,- €, 

c) Hlásenie pobytu občanov – REGOB  216,15 €, 

d) Stavebný úrad                                                     609,15 €. 

Všetky prostriedky na prenesený výkon štátnej správy boli vyčerpané, prostriedky určené na 

činnosť stavebného úradu boli poukázané na účet Spoločného stavebného úradu v Michalovciach 

za mesiac 1/2015 a Spoločnému stavebnému úradu v Pavlovciach nad  Uhom za mesiace 2-

12/2015. 

Na základe ţiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých 

príjem je najviac vo výške ţivotného minima obec mala schválenú dotáciu vo výške 621,- €, 

z toho vyčerpaných bolo 355,- €. Nevyčerpané prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu 

v roku 2015.  

Na základe ţiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských 

povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením obec mala schválenú dotáciu vo výške 

33,20 €, ktorá bola vyčerpaná. 

Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy, účelovo určené na 

financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky boli vo výške 651,- € a boli vyčerpané. 

Na základe Dohody o poskytnutí príspevku na udrţanie v zamestnaní zamestnancov 

s nízkymi mzdami podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti v znení neskorších 

zmien bol príjem obce v r. 2015 z ÚPSVaR vo výške 9 791,20 €. 

Ostatné beţné transfery zo štátneho rozpočtu: 

- REFERENDUM            414,08 €, 

- Program obnovy dediny – Zelena dedina – náučné tabule   3 619,50 €. 

 

V roku 2015 obec získala z Pôdohospodárskej platobnej agentúry nenávratný finančný príspevok 

v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie č.: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí na  

projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava “ vo výške 

185 471,87 €.  
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Z Ministerstva ţivotného prostredia SR  prostredníctvom  Environmentálneho fondu Slovenskej 

republiky formou nenávratnej dotácie obec získala prostriedky na realizáciu projektu „Zlepšenie 

energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci Stretava“ vo výške 135 728,32 €.  

 

(údaje v eurách, vid hlavná kniha): 

Účel pouţitia
       Suma v € 

(skutočnosť)

Suma v € 

(čerpané)
Nevyčerpané

Doprava 28,30 28,30 0,00

Ţivotné prostredie 52,00 52,00 0,00

REGOB   216,15 216,15 0,00

Strava HN 621,00 355,00 266,00

Stavebný úrad 609,15 609,15 0,00

Školské potreby HN 33,20 33,20 0,00

KSU KE (materská škola) 651,00 651,00 0,00

REFERENDUM 640,00 414,08 225,92

Podpora udrţania prac. miest (§54) 9 791,20 9 791,20 0,00

Program obnovy dediny - Zelená dedina 3 619,50 3 619,50 0,00

PPA - rekonštrukcia ciest 185 471,87 185 471,87 0,00

Environmentálny fond - KD 135 728,32 135 728,32 0,00

Spolu beţ. transf + kapit. trasf. 337 461,69 336 969,77 491,92

 

 

 

4.2 Kapitálové príjmy 

 

 

(údaje v eurách): 

Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenie

Kapitálové príjmy 321 200,19 321 200,19 100,00
 

 

 

Kapitálové príjmy boli rozpočtované na realizáciu  projektu „Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií a chodníky v obci Stretava“ a na projekt „Zlepšenie energetickej hospodárnosti 

budovy kultúrneho domu v obci Stretava“ .  
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4.3 Finančné operácie 

 

 

 
(údaje v eurách): 

Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenie

Finančné operácie príjmy 244 624,24 244 624,24 100,00

   

   

Finančné operácie – príjmy v hodnote 244 624,24 € pozostávajú zo  sumy 58,00 € zostatok 

prostriedkov z predchádzajúceho roka – nevyčerpaná dotácia na stravu HN – ktoré boli v mesiaci 

01/2015 vrátenie do štátneho rozpočtu, suma 10 000,- € pochádza z prevodu prostriedkov 

z rezervného fondu,   suma 197 471,87 € je čiastka, ktorej zdrojom je dlhodobý úver z Prima 

banky Slovensko, a.s. a pôţička z firmy Betpress vo výške 37 094,37 € .  

 

5. Rozbor plnenia celkových výdavkov vrátane Finančných operácii za rok 2015: 

 

5.1 Beţné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

 

 

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

Z rozpočtovaných 83 780,15 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 82 209,63 €, čo 

je 98,13 % čerpanie. Patria sem  prostriedky na mzdy starostu obce, pracovníkov OcÚ, 

pracovníkov materskej školy, výdajnej školskej kuchyne , hlavného kontrolóra a na mzdy 

pracovníkov obce prostredníctvom ÚPSVaR Michalovce. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  29 872,88 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 29 018,21 €, čo 

je 97,14 % čerpanie.  

c) Tovary a sluţby 

Z rozpočtovaných 86 159,75 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 76 161,22 €, čo 

je 88,40 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, MŠ, KD, DS tj.  

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, ostatné tovary 

a sluţby, ako aj výdavky na všetky oblasti chodu obce, ako sú verejné osvetlenie, nakladanie 

s odpadmi, miestne komunikácie, oddychová zóna, ochrana pred poţiarmi, športová 

a kultúrna oblasť a rozvoj obce.  
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d) Beţné transfery 

Z rozpočtovaných  5 188,45,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 4 990,56 €, čo 

predstavuje 96,19 % čerpanie. 

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

      finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 5 675,- € bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2015 v sume 5 673,28 €, čo 

predstavuje 99,97 % čerpanie 

 

 

 
(Údaje v tabuľke sú v eurách, viď výkaz Plnenie rozpočtu 00/2015 - 12/2015) 

 

FK 

 

Popis poloţky 

 

Upravený beţný 

rozpočet 

 

Skutočnosť 

% plnenie 

upraveného 

rozpočtu 

01.1.1. Obec 88 596,23 84 935,39  

61. Tarif., osob., plat + príplatky  44 093,- 43 441,27 98,52 

62. Poistné a prísp. do soc.a zdrav. 

poisťovní 
15 642,- 15 276,93 97,67 

631 Cestovné 350,- 335,88 95,97 

632 Energie, voda a komunikácie 4 813,- 4 500,58 92,95 

633 Materiál 7 048,- 6 252,31 88,71 

634 Dopravné 2 511,- 2 164,28 86,19 

635 Rutinná a štandardná údrţba 720,- 720,- 100,00 

637 Sluţby a odmeny 8 850,78 7 773,39 87,82 

64. Beţné transfery  4 568,45 4 470,75 97,86 

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 5 225,- 4 614,64  

61. Tarif., osob., plat + príplatky 2 446,- 2 403,11 98,25 

62. Poistné a prísp. do soc. 

a zdrav. poisťovní 
758,- 754,88 99,59 

637 Sluţby 2 021,- 1 456,65 72,08 

01.6.0 Referendum 597,30 597,30  

61. Mzdy, platy, príplatky 185,15 185,15 100,00 

62. Poistné do soc. a zdrav.  poisť. 64,68 64,68 100,00 

632 Energie 8,25 8,25 100,00 

633 Materiál 20,86 20,86 100,00 

634 Dopravné 8,94 8,94 100,00 

637 Sluţby a odmeny 309,42 309,42 100,00 

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 5 675,- 5 673,28  

651 Splácanie úrokov 5 675,- 5 673,28 99,97 

03.2.0 Ochrana pred poţiarmi 818,- 478,-  

632 energie 308,- 308,- 100,00 

633 Materiál 10,- 0 0 

637 Sluţby a odmeny 380,-   110,- 28,95 

64. Beţné transfery 120,- 60,- 50,00 
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04.5.1 Cestná doprava 3 998,- 3 907,35  

633 Materiál 2 800,- 2 795,29 99,83 

634 Dopravné 250,- 205,50 82,20 

635 Rutinná a štandardná údrţba 143,- 143,- 100,00 

637 Sluţby a odmeny 805,- 763,56 94,85 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 9 196,- 8 832,33  

633 Materiál 1 400,- 1 137,80 81,27 

634 Dopravné 500,- 400,- 80,00 

637 Sluţby a  odmeny 7 296,- 7 294,53 99,98 

06.2.0 Rozvoj obcí 5 333,50 4 807,05  

61. Tarif., osob., plat + príplatky 9 880,- 9 880,- 100,00 

62. Poistné a prísp. do soc.a zdrav. 

poisťovní 
3 437,20 3 437,20 100,00 

633 Materiál 3 566,- 2 682,94 75,24 

637 Sluţby a odmeny 8 308,50 8 307,67 99,99 

 

 
 

FK 

 

Popis poloţky 

 

Upravený 

beţný rozpočet 

 

Skutočnosť 

% plnenie 

upraveného 

rozpočtu 

06.4.0 Verejné osvetlenie 4 910,- 4 007,42  

632 Energie 3 460,- 3 379,12 97,66 

633 Materiál 350,- 348,- 99,43 

635 Rutinná a štandardná údrţba 200,- 0 0 

637 Sluţby a odmeny 900,- 280,30 31,14 

08.1.0 Rekreačné a športové sluţby 2 292,- 1 634,75  

632 Energie 292,- 292,- 100,00 

633 Materiál 200,- 25,99 12,99 

634 Dopravné 100,- 10,- 10,00 

635 Rutinná a štandardná údrţba 300,- 300,- 100,00 

637 Sluţby 1 400,- 1 006,76 71,91 

08.2.0.9 Ostatné kultúrne sluţby 12 102,- 11 216,32  

632 Energie 2 100,- 1 837,53 87,50 

633 Materiál 7 319,- 7 316,67 99,97 

635 Rutinná a štandardná údrţba 600,- 0 0 

637 Sluţby a odmeny 2 083,- 2 062,12 98,99 

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské sluţ. 250,- 103,46  

637 Sluţby a odmeny 250,- 103,46 41,38 

08.4.0 Náboţenské a iné spoloč. sluţby 3 084,- 2 048,10  

632 Energie 484,- 484,- 100,00 

633 Materiál 700,- 232,52 33,22 

635 Rutinná a štandardná údrţba 200,- 0 0 

637 Sluţby a odmeny 1 700,- 1 331,58 78,33 

09.1.1.1 Predškolská výchova 37 573,- 35 155,61  

61. Tarif., osob., plat + príplatky 21 230,- 20 575,78 96,92 

62. Poistné a prísp. do soc. a zdrav. 

poisťovní 
7 774,- 7 458,06 95,94 

631 Cestovné 50,- 0 0 
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632 Energie 3 570,- 3 267,76 91,53 

633 Materiál 1 625,- 1 428,93 87,93 

634 Dopravné 300,- 300,- 100,00 

635 Rutinná a štandardná údrţba 404,- 303,20 75,05 

637 Sluţby a odmeny 2 120,- 1 362,07 64,25 

64. Beţné transfery 500,- 459,81 91,96 

09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. 11 068,- 10 544,28  

61. Tarif., osob., plat + príplatky 5 946,- 5 724,32 96,27 

62. Poistné a prísp. do soc. a zdrav. 

poisťovní 
2 197,- 2 029,60 92,38 

633 Materiál 100,- 27,52 27,52 

634 Dopravné 695,- 639,91 92,07 

637 Sluţby a  odmeny 2 130,- 2 122,93 99,,67 

10.1.2. Sociálna oblasť 100,- 0  

637 Sluţby a odmeny 100,- 0 0 

  

Spolu Beţné výdavky 

 

 

210 676,23 

 

198 052,90 

 

 

 
Beţné výdavky boli hradené z vlastných príjmov, z grantov,  z príjmov štátneho rozpočtu , 

zo štátnych fondov a z európskeho sociálneho fondu. 

 

5.2 Kapitálové výdavky 

 

a) Cestná doprava 

Ide o nasledovné investičné akcie - úpravu projektovej dokumentácie a realizačný projekt na 

projekt: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava“  v sume 294,00 

€ 

 

b) Rozvoj obcí 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

Realizáciu stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava“ 

v sume 222 566,24 €. 

 

c)Ostatné kultúrne sluţby 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- Realizácia stavby: „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Kultúrneho domu v obci 

Stretava“               v sume  146 630,43,- €. 
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(údaje v tabuľke sú v eurách, viď výkaz Plnenie rozpočtu 00/2015 - 12/2015) 

FK Popis poloţky

Upravený 

kapitálový 

rozpočet

Skutočnosť

% plnenie 

upraveného 

rozpočtu

04.5.1 Cestná doprava 294,00 294,00 100,00

716 Prípravná a projektová dokumentácia 294,00 294,00 100,00

06.2.0 Rozvoj obcí 222566,24 222 566,24 100,00

712 002 Rekonštrukcie a modernizácie 222566,24 222 566,24 100,00

08.2.0.9 Ostatné kultúrne sluţby 146630,43 146 630,43 100,00

712 002 Rekonštrukcie a modernizácie 146630,43 146 630,43 100,00

Spolu Kapitálové výdavky 369490,67 369 490,67 100,00

5.3 Finančné operácie 

 

 

 

 
(údaje v eurách) 

 

 

 

B. Bilancia aktív a pasív 

 

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 predstavujú sumu Netto 

894 884,65 €. 

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 predstavujú 

sumu 894 884,65 €. Viď príloha č. 2 výkaz – Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01. 

FK Popis poloţky
Upravený rozpočet - 

finančné operácie
Skutočnosť

%  plnenie 

upraveného 

rozpočtu

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 221566,24 221 566,24 100,00

821005 Z bankových úverov dlhodobých 221566,24 221 566,24 100,00

Spolu Finančné operácie 221566,24 221 566,24 100,00

Finančné operácie -  výdavky boli pouţité na splátky bankového úveru.
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Členenie aktív: 

 

Neobeţný majetok 1 167 306,46 315185,06 852 121,40 505 386,49

Dlhodobý nehmotný majetok 4 861,85 1598,00 3 263,85 3 671,85

Dlhodobý hmotný majetok 1 040 504,55 313587,06 726 917,49 379 774,58

Dlhodobý finančný majetok 121940,06 0,00 121 940,06 121 940,06

Obeţnýmajetok 41 903,18 41 903,18 46 221,45

Zásoby 1323,42 1 323,42 1 115,63

pohľadávky krátkodobé 29 227,47 29 227,47 31 857,18

finančné účty 11 352,29 11 352,29 13 248,64

Časové rozlíšenie 860,07 0,00 860,07 691,77

 

 

 

 

Členenie pasív: 

 

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia 290453,13 276 125,21

VH minulých rokov 276125,21 280 187,27

výsledok hospodár.za účt.obdobie 14327,92 -4 062,06

Záväzky 140004,80 121 171,55

Rezervy zák.krátkodobé 1080,00 6 299,46

Zúčt.medzi subjektami ver.správy 0,00 58,00

Záväzky krátkodobé 24119,18 13 544,80

záväzky dlhodobé 620,61 84,28

bankové úvery 114185,01 101 185,01

Časové rozlíšenie 464426,72 155 002,95

Výnosy budúcich období 464426,72 155 002,95

 

 

 



 

 16 

 

Bilancia pohľadávok 

 

Za rok 2015 a predchádzajúce roky obec eviduje krátkodobé pohľadávky v hodnote 29 227,47 €, 

a to: 

 ostatné pohľadávky:           386,95 €, 

 pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC:    8 247,84 €, 

 pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC:   20 533,32 €, 

 pohľadávky voči zamestnancom – stravné:          38,02 €, 

 iné pohľadávky:              21,34 €. 

Ostatné pohľadávky tvorí pohľadávka voči RWE Gas, a.s. - fa – dobropis – vyúčtovanie za rok 

2015. 

Pohľadávky z nedaňových príjmov tvoria pohľadávky voči občanom obce za vývoz 

komunálneho odpadu a pohľadávka voči spoločnosti COOP JEDNOTA za prenájom pozemku 

pod budovou predajne JEDNOTA v obci v sume 6 200,- € za roky 2011, 2012,  2013 , 2014 a 

2015. Táto pohľadávka je vymáhaná súdnou cestou.  

Pohľadávky z daňových príjmov tvoria pohľadávky voči občanom na dani z nehnuteľnosti 

a dani za psa. Tieto pohľadávky sa vymáhajú exekúciou. 

Pohľadávky voči zamestnancom tvoria pohľadávky za stravné za mesiac 12/2015. Úhrada bola  

zrealizovaná zráţkou zo mzdy v mesiaci 01/2016. 

 

Iné pohľadávky tvorí pohľadávka  - sú naviac odvedené prostriedky na účet sociálneho fondu. 

 

 

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
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Prehľad o stave záväzkov 

(údaje sú v eurách, viď. Súvaha k 12/2015) 

Rezervy zák.krátkodobé 1080,00 6 299,46

Zúčt. medzi subjekt. VS 0,00 58,00

Záväzky krátkodobé 24119,18 13 544,80

dodávatelia - neuhradené faktúry 1408,66 1 243,50

iné záväzky 11463,30 4 227,83

zamestnanci 2355,50 289,86

ostatné záväzky voči zamestnancom 0,00 0,00

zúčt.s orgánmi soc.a zdrav.poist. 4078,30 3 863,31

ostatné priame dane 637,02 743,90

transf.a ost.zúčt.so subjektmi VS 4176,40 3 176,40

Bankové úvery 114185,01 101 185,01

bankové úvery dlhodobé 114185,01 101 185,01

záväzky dlhodobé 620,61 84,28

záväzky zo sociálneho fondu 620,61 84,28

 

 

Bilancia záväzkov 

 

Za rok 2015 obec eviduje záväzky v hodnote 140 004,80 €, ktoré pozostávajú zo záväzkov voči 

dodávateľom za neuhradené faktúry v lehote splatnosti, záväzkov voči zamestnancom, 

zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a daňovému úradu – odvody a mzdy za mesiac 

12/2015. 

Obec má dlhodobý Dexia komunál univerzálny úver. Poskytovateľom je Prima banka Slovensko, 

a.s. Doba splatnosti úveru je do 30.09.2022. Úroková sadzba je 3,725 %. V roku 2015 obec 

splatila istinu vo výške 18 000,- € a úroky z úveru vo výške 3 681,92 €.  

 

Obec v R. 2015  z Prima banky Slovensko, a.s. mala poskytnutý úver „EUROFONDY“, ktorý 

bol pouţitý na úhradu realizácie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky 

v obci Stretava. Tento úver vo výške 185 471,87 €  bol aj v roku 2015 splatený. Za úver 

„EUROFONDY“,boli zaplatené úroky vo výške 1 991,36 €.  
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Z dôvodu realizácie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci 

Stretava“obec prijala pôţičku od firmy Betpres, s.r.o. vo výške 37 094,37 €, ktorá bola pouţitá 

a úhradu DPH realizovaného projektu. Do konca roka 2015 obec splatila časť uvedenej pôţičky 

vo výške 18 094,37 €. 

 

 

D. Údaje o hospodárenízriadených organizácií 

 

Obec Stretava nemá zriadenú rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.  

 

E. Prehľad o poskytnutých zárukách 

Obec Stretava neposkytla ţiadne záruky fyzickým ani právnickým osobám. 

 

F. Údaje o nákladoch a výnosoch 

Za účtovné obdobie roku 2015 obec dosiahla Výnosy v hodnote  238 644,54 €  a Náklady 

v hodnote 224 316,53 €. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti pred zdanením je v hodnote 

14 328,01 €. Výsledok hospodárenia po zdanení je prebytok 14 327,92 €. 

 

 
  

Náklady 

 

 

Suma za 

rok 2014 

Suma za 

rok 2015 

  

Výnosy 

Suma za 

rok 2014 

Suma za 

rok 2015 

50 Spotrebované 

nákupy 

32674,66 37739,87 60 Trţby za vlastné 

výkony + tovary 

1713,31 2 072,78 

51 sluţby 32408,04 26 352,42 61 Zmena stavu 

vnútroorganizačných 

zásob 

270,32 314,91 

52 Osobné náklady 107071,19 120 083,95 62 aktivácia 300,00 0 

53 Dane a poplatky 419,27 534,65 63 Daňové a colné 

výnosy z poplatkov 

172473,10 194 257,16 

54 Ostatné náklady 

na prevádzkovú 

činnosť 

3010,78 5 014,11 64 Ostatné výnosy 

z prevádzkovej 

činnosti 

8380,20 8 836,81 

55 Odpisy, rezervy 

a opravné 

poloţky  

26365,22 23 355,76 65 Zúčtovanie rezerv 

a opravných 

poloţiek 

5995,96 5819,46 

56 Finančné náklady 7179,42 9 244,41 66 Finančné výnosy 13,77 170,33 

57 Mimoriadne 

náklady 

0 0 67 Mimoriadne výnosy 9,56 169,15 

58 Náklady na 

transfery 

a náklady 

1193,61 1 991,36 68 Výnosy z transferov 

a rozpočtových 

príjmov 

0 0 
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z odvodu príjmov v štatnýchRO a PO 

    69 Výnosy z transferov 

a rozpočtových 

príjmov v obciach 

17384,43 27 488,00 

 Celkom náklady 210322,19 224 316,53  Celkom výnosy 206260,77 238 644,54 

  

Výsledok hospodárenia pred zdanením 

 

 

14 328,01 

 

 

 
Obec nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

G. 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. 1/2006 o dotáciách právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 
Ţiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- beţné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne – na 

medzinárodný projekt Erasmus – beţné výdavky 

240,- € 240,- € 0 

Miestny odbor Matice slovenskej Stretava – 

zabezpečenie akcie „Deň matiek“ – beţné výdavky 

600,- € 482,29,- € 117,71 

Rodičovské zdruţenie pri MŠ v Stretave – 

zabezpečenie školského výletu do ZOO – beţné 

výdavky 

400,- € 288,48 111,52 

Stolnotenisový klub Stretavka – zabezpečenie 

podmienok pre výkon športových aktivít – beţné 

výdavky 

200,- € 200,- € 0 

Miestny odbor Matice slovenskej Stretava – 

zabezpečenie akcie „Spoločenské posedenie 

dôchodcov“ – beţné výdavky 

520,- € 510,59 € 9,41 € 

Slovenský zväz chovateľov – zabezpečenie 

oblastnej výstavy drobných zvierat– beţné 

výdavky 

120,- € 120,- € 0 
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Denné centrum seniorov Michalovce – 

zabezpečenie akcie „Prvý reprezentačný ples 

dôchodcov mesta Michalovce“ – beţné výdavky 

150,- € 150,- €   0 

 

 
K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2006 

o poskytovaní  dotácií z rozpočtu obce Stretava na podporu všeobecne prospešných alebo 

verejnoprospešných účelov. 

 

 

12. Záver  
 Záverečný účet obce je vypracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, obsahuje údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu. 

Pred prerokovaním a schválením záverečného účtu obce za rok 2015 bola splnená 

zákonná podmienka 15-denného zverejnenia na verejnú diskusiu v súlade s § 9 ods. 3 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve. 

Ku dňu predkladania stanoviska účtovná závierka ešte nebola overená audítorom. 

 

 

 

Z Á V E R E Č N Ý  V Ý R O K :  

 

Na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov a 

skutočností hospodárenia obce , odporúčam obecnému zastupiteľstvu záverečný účet 

prerokovať a uzavrieť s výrokom: „Obecné zastupiteľstvo obce celoročné hospodárenie 

obce Stretava za rok 2015 schvaľuje bez výhrad“. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Marcela Koščová 

 

V Michalovciach ,  dňa ......................... 

 

 

 

. 


