Stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Muráň
za rok 2018
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Všeobecné ustanovenia o rozpočte miest a obcí vychádzajú z § 9 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných
rozpočtových pravidiel vydaných Ministerstvom financií na obdobie jedného
kalendárneho roka.
Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Obce Muráň pred
jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve mi vyplýva z § 18 pís. f ods. 1 pís. c/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov / v z. n. p./. Na základe
uvedeného predkladám odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Muráň za rok
2018 Toto odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu
záverečného účtu Obce Muráň za rok 2018. Ďalšími použitými dokumentmi pre
spracovanie stanoviska boli :
- čerpanie podľa odvetvia / podrobne /,
- správa o čerpaní rozpočtu vypracovaná pracovníkmi obecného úradu,
- výkaz o plnení príjmov a výdavkov,
- súvaha,
- hlavná kniha.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHOÚČTU
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu na základe dvoch hľadísk :
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Návrh záverečného účtu za rok 2018 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ( ďalej
len „ zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Tento návrh záverečného
účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správy“), zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ako i zákona
o štátnom rozpočte č. 385/2014 Z.z. a ostatných súvisiacich právnych noriem.
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej
lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec v zmysle §16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si
splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení ( § 9
ods.4 ). Audit za rok 2018 vykonáva v súlade s medzinárodnými audítorskými
štandardami Ing. Monika Kešeláková, č. licencie 446.
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu
v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji
dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií v pôsobnosti obce Muráň.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF č. MF/ 009450 / 2017 - 411, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní,
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Obec Muráň spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh
záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov obec spracovala a predložila
podľa funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa
ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.
B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. 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 tohto zákona finančne
usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov. V ďalšom usporiadala
finančné vzťahy k ŠR. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti
podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a to : údaje o plnení rozpočtu podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu a údaje
o hospodárení rozpočtových organizácií.
1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce sa v roku 2018 riadilo rozpočtom, ktorý bol zostavený podľa
ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy schválený obecným zastupiteľstvom v Muráni dňa 15.12.2017 uznesením č.
184/2017. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet vyrovnaný a finančný rozpočet ako
schodkový.
Schválený rozpočet obce bol v priebehu rozpočtového roka upravený 3 x:
- prvá zmena schválená dňa 28.03.2018 uznesením č. 206/2018,
- druhá zmena schválená dňa 28.06.2018 uznesením č. 223/ 2018.
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2018 uznesením č. 10/2018.
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Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce k 31.12.2018 v EUR
Pôvodný rozpočet Upravený rozpočet Plnenie
Príjmy celkom
1.557.501,23
2.011.989,65
2.015.057,10
Výdavky celkom
1.499.909,00
1.928.138,42
1.907.514,43
Hospodárenie obce –
57.592,23
83.851,23
107.542,67
Prebytok

Z toho :
Bežný rozpočet:
Bežné príjmy obce
Vlastné príjmy RO ZŠ s MŠ
Vlastné príjmy RO MÚZEUM
Bežné príjmy spolu :
Bežné výdavky
Bežné výdavky RO ZŠ s MŠ
Bežné výdavky RO MÚZEUM
Bežné výdavky spolu :
Prebytok bežného rozpočtu

1290.010,00
13.970,00
9.924,00
1.313.904,00
588.670,00
631.405,00
19.924,00
1.239.999,00
73.905,00

1.611.617,14
54.422,54
14.634,00
1.680.673,68
858.694,99
696.599,29
24.634,00
1.579.928,28
100.745,40

1.622.913.93
57.091,81
13.735,35
1.693.741,09
863.294,89
684.726,87
22.527,73
1.570.549,49
123.191,60

193.597,23
0,00
193.597,23
241.790,00
0,00
241.790,00
-48.192,77

219.970,04
0,00
219.970,04
330.090,14
0,00
330.090,14
-110.120,10

209.970,08

Kapitálový rozpočet :
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové príjmy spolu :
Kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky RO
Kapitálové výdavky spolu :
Schodok kapitálového
rozpočtu

0
209.970,08
318.844,94
0
318.844,94
-108.874,86

Finančné operácie :
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

50.000,00
18.120,00
31.880,00

111.345,93
18.120,00
93.225,93

111.345,93
18.120,00
93.225,93
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2. Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2018 v EUR
Príjmy celkom

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

2.011.989,65

2.015.057,10

100,15

Bežné príjmy obce
Vlastné príjmy RO-ZŠ s MŠ
Vlastné príjmy RO- MÚZEUM
Bežné príjmy spolu

1.611.617,14
54.422,54
14.634,00
1.680.673,68

1.622.913,93
57.091,81
13.735,35
1.693.741,09

100,7
104,9
93,86
100,78

Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové príjmy spolu

219.970,04
0,00
219.970,04

209.970,08
0,00
209.970,08

95,45
0
95,45

111.970,04

111.345,93

100

Príjmové finančné operácie

a) Bežné príjmy – daňové príjmy
Rozpočet rok 2018
572.800,00

Skutočnosť k 31.12.2018
570.863,71

% plnenia
99,66

V tejto príjmovej časti konštatujem, že rozpočet bol naplnený resp. plnenie bolo vo
výške 99,66 %.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve z predpokladanej
rozpočtovanej finančnej čiastky vo výške 415.000,00 EUR boli k 31.12.2018
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 425.710,68 EUR / v r. 2017 – 403.801,74
EUR /, čo predstavuje plnenie na 102,58 %.
Daň z nehnuteľnosti - z rozpočtovanej čiastky 130.000,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2018 vo výške 122.315,88 EUR , čo je plnenie iba na 94,09 %.
Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 93.100,06 EUR / v r. 2017 95.330,00 EUR /,
dane zo stavieb boli vo výške 28.940,37 EUR / v r. 2017 – 28.580,26 EUR / a dane
z bytov vo výške 275,45 EUR / v r. 2017 – 262,26 EUR / .
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 41.103,87
EUR / v r. 2017 – 39.079,65 EUR / bez opravných položiek, ktoré boli vytvorené na
pohľadávky po lehote splatnosti.
Daň za psa - z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo
výške 780,00 EUR , čo je plnenie na 97,50 %.
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Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 2.300 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2018 2.079,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 90,39 %.
Daň za ubytovaciu kapacitu v rekreačnom zariadení bola rozpočtovaná vo výške
3.700 EUR a v skutočnosti bolo k 31.12.2018 uhradených 2.749,73 EUR, čo
predstavuje plnenie na 74,32 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných
21.000 EUR bol skutočný príjem vo výške 17.228,42 EUR, čo predstavuje plnenie
na 82,04 %.
Nedoplatky u tohto poplatku k 31.12.2018 sú vo výške 20.283,23 EUR bez
opravných položiek, ktoré boli vytvorené na pohľadávky po lehote splatnosti. Pre
porovnanie minulý rok boli k 31.12.2017 vo výške 18.341,65 EUR .

b) Bežné príjmy – nedaňové príjmy / EUR /
Rozpočet rok 2018
258.139,20

Skutočnosť k 31.12.2018
276.257,50

% plnenia
107,02

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške
7.980,86 EUR, čo je plnenie na 106,41 %. Ide o príjmy za prenájom strojov vo výške
360,00 EUR / rozpočet 360,00 EUR / .
Nedoplatky na prenájmoch k 31.12.2018 sú vo výške 385,76 EUR / v r. 2017 452,97 EUR /.
Administratívne poplatky – z rozpočtovaných 3.000 EUR bol skutočný príjem k
31.12.2018 vo výške 3.714,82 EUR, čo je plnenie na 123,83 %.
Rozčlenenie administratívnych poplatkov / v EUR /

Poplatok
Matričné poplatky
Overovanie dokumentov + podpisov
Stavebné poplatky
Za potvrdenia TP + ostatné správne p.
Rybársky lístok
Cintorínske poplatky + hrobové miesta
Za stavebný odpad
Za opatrovateľskú službu
SPOLU :

Plnenie rozpočtu
51,50
300,50
1.255,00
179,50
21,00
1.077,08
256,64
573,60
3.714,82
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Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 37.000,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 43.838,62 EUR,
čo je plnenie na 118,48 %.
Členenie podľa jednotlivých podpoložiek :

Relácie v obecnom rozhlase
Príjem zo vstupného Zimný prechod MP + Kandráčovci
Za stavebný odpad
Príjem z predaja propagačného materiálu
Príjem za Dom smútku
Zápisné do obecnej knižnice
Príjem za predaja odpadových nádob
Stočné
Za opatrovateľskú službu
SPOLU :

44
17.893,70
632,19
2.089,03
723,61
25,00
544,80
21.767,89
118,40
43.838,62

Poplatky a platby z podnikania
Z rozpočtovaných200.000,00 EUR bolo skutočné plnenie 205.734,48 EUR, čo je
plnenie na 102,87 %.
Úroky z vkladov – rozpočet na tejto položke je 40,00 EUR a plnenie je vo výške
38,43 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,08 %.
Iné nedaňové príjmy – rozpočet na tejto položke je 7.300,00 EUR a skutočný
príjem 11.651,29 EUR, čo je plnenie na 159,61 %.
Zaraďujú sa tu príjmy z refundácie za vodu a el. energiu,peletky,preplatky z ročného
zúčtovania zo zdravotného poistenia a plyn ZS, ZŠ a MÚZEUM.

c) Bežné príjmy - Granty a transfery
Obec prijala granty a transfery v sume 775.792,72 EUR. Rozpočtovaná čiastka bola
vo výške 780.677,94 EUR, čo je plnenie na 99,37 %.
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Účel
P.č.
1.

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR

2.

Ministerstvo vnútra SR

3.

Ministerstvo vnútra SR

4.

Ministerstvo vnútra SR

5.

Ministerstvo vnútra SR

6.

Ministerstvo vnútra SR

4.550,00 Dopravné

7.

Ministerstvo vnútra SR

5.094,00 Vzdelávacie poukazy

8.

Ministerstvo vnútra SR

3.196,00 Vzdelávanie MŠ

9.

Ministerstvo vnútra SR

10.

Ministerstvo vnútra SR

11.

Ministerstvo vnútra SR

408,87 REGOB

12.

Ministerstvo vnútra SR

104,40 Register adries

13.

ÚPSV a R

14.

ÚPSV a R

15.

ÚPSV a R

16.

UPSV a R

17.

ÚPSV a R

18.

ÚPSV a R

19.

OÚŽP BB

20.

Ministerstvo vnútra SR

21.

Ministerstvo kultúry SR

28.500,00 Oprava hradu

22.

ÚPSV a R

23.

ÚPSV a R

24.

Implementačná agentúra
pri MPSVaR

3.298,72 Na aktivačnú činnosť 15%-(minulý
rok)
18.692,26 Na aktivačnú činnosť 85%-(minulý
rok)
26.573,20 Komunitné centrum 85% z EU

401.188,00 Prenesený výkon št. správy školstvo
3.000,00 Lyžiarsky kurz
67,76 Učebnice
2.091,00 Odchodné
19.247,00 Asistenti

14.150,00 Vzdelávanie žiakov zo SZP
3 .43,18 Matričná činnosť

10.547,10 Žiaci v HN – strava
2.257,60 Žiaci v HN – školské pomôcky
24.005,15 Rodinné prídavky + sociálne dávky
v HN
256,47 Obec na činnosť osobitného
príjemcu
50.910,51 Na aktivačnú činnosť 85%
9.514,55 Na aktivačnú činnosť 15%
88,70 Ochrana ŽP
526,86 VOĽBY do komunálnych volieb

30.

Implementačná agentúra
pri MPSVaR
Implementačná agentúra
pri MPSVaR
Implementačná agentúra
pri MPSVaR
Implementačná agentúra
pri MPSVaR
Implementačná agentúra
pri MPSVaR
MPC

31.

MPC

6.055,55 Asistenti 15% zo ŠR

32.

DPO SR

5.000,00 DHZ Muráň

33.

Nadácia SLSP

4.000,00 Oprava hradu

34.

PO + FO

3.443,34 kultúrna a športová činnosť

35.

ÚPSV a R

5.697,50 85% refundácia - VH

36.

ÚPSV a R

37.

ÚPSV a R

1.005,26 15% refundácia - VH

38.

ÚPSV a R

7.216,75 Hrad

25.
26.
27.
28.
29.

SPOLU

4.689,80 Komunitné centrum 15% zo ŠR
5.120,38 Komunitné centrum 85% z EU
(minulý rok)
903,42 Komunitné centrum 15% zo ŠR
(minulý rok)
23.206,26 MOPS 85% z EÚ
2.730,11 MOPS 10% z EÚ
34.314,96 Asistenti 85% z EU

40.898,06 Hrad

775.792,72

Tieto finančné prostriedky sú úzko špecifikované a účelovo viazané. Ich použitie
bolo v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Najväčšia časť príjmov bola na
školstvo a to vo výške 401.188,00 EUR.
Návrh záverečného účtu podáva ucelený prehľad poskytnutých bežných grantov a
transferov v roku 2018.
c/ 1 Bežné príjmy RO - ZŠ s MŠ – Granty a transfery
Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

17.172,00

16.897,93

98,40

P. č.

Poskytovateľ

1.

ÚPSV a R

9.124,44 Na aktivačnú činnosť 85%

2.

ÚPSV a R

1.610,21 Na aktivačnú činnosť 15%

3.

ÚPSV a R

5.238,78 Na aktivačnú činnosť 85%-minulý rok

4.

ÚPSV a R

924,5 Na aktivačnú činnosť 15%-minulý rok

Suma v EUR

Účel

SPOLU

16.897,93
8

RO prijala nasledovné transfery, ktoré boli účelovo viazané a použité v súlade
s ich účelom :
c/2 Bežné príjmy RO Múzeum – Granty a transfery :
Rozpočet
13.862,00

Skutočnosť
12.963,81

% plnenia
93,52

RO prijala nasledovné transfery, ktoré boli účelovo viazané a použité v súlade s ich
účelom.
P. č.

Poskytovateľ

1.

ÚPSV a R

7.020,46 Na aktivačnú činnosť 85%

2.

ÚPSV a R

1.238,57 Na aktivačnú činnosť 15%

3.

ÚPSV a R

2.809,16 Na aktivačnú činnosť 85% minulý rok

4.

ÚPSV a R

495,62 Na aktivačnú činnosť 15% minulý rok

5

BB SK

1.400,00

SPOLU

12.963,81

Suma v EUR

Účel

Na vydanie knižnej publikácie

d/ Vlastné príjmy RO
d / 1 Vlastné príjmy RO – ZŠ s MŠ
Rozpočet
38.210,54

Skutočnosť
40.193,88

% plnenia
105,19

Zaraďujú sa tu príjmy : - z prenajatých budov a priestorov
- za MŠ, ŠKD
- úrok
- školské stravovanie ŠJ
- školské stravovanie ŠJ z roku 2017
- réžia za stravu ŠJ
- z dobropisu a vratiek
d / 2 Vlastné príjmy RO – Múzeum
Rozpočet
772

Skutočnosť
771,54

% plnenia
99,94

759,04 EUR
1.235,50 EUR
0,54 EUR
29.434,32 EUR
959,26 EUR
4.733,03 EUR
3.072,19 EUR

Zaraďujú sa tu príjmy z dobropisu a ostatné administratívne poplatky.
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2.1 Kapitálové príjmy
Rozpočet
219.970,04

Skutočnosť
209.970,08

% plnenia
95,45

2.1.1. Položka Granty a transfery
Z rozpočtovaných 219.970,08 EUR prijala obec nasledovné dotácie :
P.
č.
1.

Poskytovateľ

2.

Ministerstvo financií
SR
Ministerstvo životného
prostredia SR
Ministerstvo životného
prostredia SR
SPOLU

3.
4.

Suma v EUR

Ministerstvo vnútra SR

Účel

25.721,37 Dotácia na zateplenie hasičskej
zbrojnice
10.000,00 Modernizácia VO
155.906,74 85 % EÚ - Kultúrny dom
18.341,97 10 % ŠR - Kultúrny dom
209 970,08

2.2 Príjmové finančné operácie
Rozpočet
113.345,93

Skutočnosť
113.345,93

% plnenia
100

Táto položka zahŕňa nasledovné :
a)
- Prevod nevyčerpaných prostriedkov - ZŠ s MŠ z r. 2017 vo výške 15.247,84 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100 % rozpočtu.
 Prevod nevyčerpaných prostriedkov dotácie na údržbu miestnej
komunikácie z MF SR z roku 2017 vo výške 10.000,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
 Prevod zisku z podnikania z roku 2017 vo výške 16.098,09 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00 %.
b) Prevod prostriedkov z rezervného fondu – bol v roku 2017 vo výške 70.000,00
EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % rozpočtu.
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 v EUR
Rozpočet
OBEC
RO : ZŠ s MŠ
RO : MÚZEUM
Spolu :

1.206.905,13
696.599,29
24.634,00
1.928.138,42

Skutočnosť
1.200.259,83
684.726,87
22.527,73
1.907.514,43

Rozpočet
858.694,99
696.599,29
24.634,00
1.579.928,28

Skutočnosť
863.294,89
684.726,87
22.527,73
1.570.549,49

11
% čerpania
99,45
98,3
91,45
98,93

a) Bežné výdavky

OBEC
RO : ZŠ s MŠ
RO: MÚZEUM
Spolu

% čerpanie
100,54
98,3
91,45
99,41

Bežné výdavky obce boli v skutočnosti celkom 1.570.549,49 EUR, v súlade s rozpočtom
obce a to je čerpanie na 99,41 %.
Funkčná klasifikácia
01.1.1
Výdavky verejnej správy
01.1.2
Finančná a rozpočt. oblasť
01.3.3
Matrika
01.6 0
Voľby do NR SR 2016
01.7.0
Splátky úverov
03.2.0
Ochrana pred požiarmi
03.6.0
MOPS
04.1.2
Pracovná oblasť VPP
04.5.1
Cestná doprava
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
05.2.0
Nakladanie s odp. vodami
06.2.0
Rozvoj obcí + PČ
06.4.0
Verejné osvetlenie
06.6.0
Občianska vybavenosť
07.2.1
Zdravotné stredisko
08.1.0
Šport a kultúra
08.2.0
MÚZEUM
08.2.0
Knižnica, KD, Hrad
08.3.0
Vysielacie služby
08.4.0
Spoločenské služby

Rozpočet
209.055,00
8.440,00
3.243,18
526,86
700,00
10.000,00
36.282,08
108.377,18
38.800,00
38.000,00
19.000,00
161.020,00
10.000,00
1.000,00
3.700,00
22.000,00
24.634,00
95.550,00
2.300,00
7.300,00

Plnenie
201.805,56
8.152,80
3.243,18
526,86
536,26
10.936,49
29.852,57
124.353,52
38.744,88
41.889,87
18.788,37
149.748,97
9.818,20
855,78
3.727,18
22.459,58
22.527,73
114.107,66
1.972,98
7.252,43

%
96,53
96,60
100,00
100,00
76,61
109,36
82,28
114,74
99,86
110,24
98,89
93,00
98,18
85,58
100,73
102,09
91,45
119,42
85,78
99,35

09.1.1
Predškolská výchova - MŠ
09.1.2.1 Základné vzdelávanie1.stupeň
09.2.1.1 Základné vzdelávanie2.stupeň
09.6.0.1 Školská jedáleň - MŠ
09.6.0.2 Školská jedáleň – 1. stupeň
09.6.0.3 Školská jedáleň – 2. stupeň
09.5.0. Školský klub detí
09.5.0.1 Centrum voľného času
10.2.0
Sociálne služby
10.4.0
Sociálne dávky + RP
10.7.0
Komunitné centrum + TSP
10.7. Hmotná núdza – ZŠ s MŠ
Sumár za OBEC
Sumár za RO ZŠ s MŠ
Sumár za RO MÚZEUM
Sumár Obec + RO :

85.574,87
174.329,95

81.861,76
170.380,64

95,66
97,73

342.274,43

338.871,73

99,01

13.153,00
19.711,24
32.670,28
13.537,82
960,00
7.000,00
24.000,00
51.440,69
15.347,70
858.694,99
696.599,29
24.634,00
1.579.928,28

12.906,35
19.493,05
32.438,71
13.426,93
960,00
6.031,76
23.802,45
43.727,54
15.347,70
863.294,89
684.726,87
22.527,73
1.570.549,49

98,12
98,89
99,29
99,18
100,00
86,17
99,18
85,00
100,00
100,54
98,30
91,45
92,55

Celkovo hospodárenie s bežnými výdavkami môžem hodnotiť pozitívne nakoľko u väčšej
časti výdavkových položiek nedochádza k prekročeniu výdavkov pri rozpočte nad 100 %.
Tieto bežné výdavky sú podrobne rozpísané v “ Záverečnom účte Obce Muráň “.

3.1 Kapitálové výdavky / v EUR /
OBEC
RO
Spolu

Rozpočet
330.090,14
0,00
330.090,14

Skutočnosť
318.844,94
0,00
318.844,94

v tom :
Funkčná klasifikácia + účel
06.2.0 Vybavenie nehnuteľnosti č.321
06.2.0 Nákup osobného auta na podnikanie
06.2.0 Projektová dokumentácia č.321
06.2.0 Projektová dokumentácia

% čerpania
96,59
0
96,59
Skutočnosť
9.520,00
29.850,00
960,00
3.651,00

06.2.0 Oprava miestnej komunikácie...

19.890,81

06.2.0 Oprava miestnej komunikácie- MF SR 2017

10.000,00

08.2.0 Oprava Kultúrneho domu (KD) z EÚ
08.2.0 Oprava KD zo ŠR

155.906,74
23.853,40

08.2.0 Oprava KD -spolufinancovanie
06.4.0 Oprava verejného osvetlenia (VO)-VZ
06.4.0 Oprava VO - MF SR

41,820,59
58,40
10.000,00

08.1.0 Nákup zariadenia na ihrisko

2.228,64

08.1.0 Projektová dokumentácia na ihrisko

6.605,36

08.1.0 Nákup striedačiek na ihrisko

4.440,00

Spolu

318.844,94
12
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3. 2 Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 18.120,00 EUR a čerpanie
bolo vo výške 18.120,00 EUR t.j. plnenie na 100,00 %. Tieto výdavkové finančné
operácie boli čerpané na splátky investičného úveru.

4 Výsledok hospodárenia
Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO - ZŠ s MŠ
bežné príjmy RO - Múzeum
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO- ZŠ s MŠ
bežné výdavky RO- Múzeum
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť
k 31.12.2018 v EUR
1.693.741,09
1.622.913,93
13.735,35
57.091,81
1 570 549,49
863.294,89
684.726,87
22.527,73
123 191,60
209 970,08
209.970,08
0,00
318 844,94
318.844,94
0,00
-108.874,86
14 316,74

-41.697,55

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

-27.380,81
111.345,93
18.120,00
93.225,93
2.015.057,10
1.907.514,43
107.542,67
41.697,55

Upravené hospodárenie obce

65.845,12

Prebytok rozpočtu v sume 14.316,74 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, upravený o
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 41.697,55 EUR .
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15.800,00 EUR, a to na :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky na prenesený
výkon štátnej správy v oblasti školstva poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku -normatívne fin. prostriedky ZŠ s MŠ v sume 15.240,78 EUR
- Nenormatívne fin. prostriedky – dopravné ZŠ s MŠ v sume 559,22 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z Ministerstva vnútra SR účelovo určené na kapitálové
výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 25.721,37
EUR, na zateplenie Hasičskej zbrojnice v obci Muráň
c) stravovací účet ZŠ s MŠ vo výške 176,18 EUR

5 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu
Obec vytvára rezervný fond (ďalej len RF) vo výške min. 10 % prebytku hospodárenia
príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo. Stav RF v roku 2018 predstavuje nasledovná tabuľka :
Suma v EUR
Fond rezervný

2018

2017

ZS k 1.1. 2018

35.290,29

7.795,67

Prírastky – z prebytku hospodárenia

70.000,00

71.726,62

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

78.754,80

44.232,00

26.535,49

35.290,29

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné
KZ k 31.12.2018

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
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Suma v EUR
Sociálny fond

2018

ZS k 1.1.2018

2017
106,25

700,83

Prírastky - povinný prídel -

4.032,83

3.827,83

- ostatné prírastky

0

0

1.523,40

2.581,00

- regeneráciu prac. sily, ...

0

0

- prac. a životné jubileá

0

0

- kultúrne podujatia

0

0

2.080,00

1.841,40

535,69

106,25

Úbytky - stravovanie formou str. lístkov

- ostatné (odmeny, zdravotná o.)
KZ k 31.12.2018

6 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
Aktíva t.j. majetok obce spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 predstavujú sumu
6.821.765,81 EUR. Pasíva t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k
31.12.2018 predstavujú sumu 6.821.765,81 EUR. Návrh záverečného účtu obsahuje
tabuľkové zobrazenie členenia aktív a pasív.

7 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Záväzky k 31.12.2018 mala obec vo výške 88.274,40 EUR a a sú to tieto záväzky :
Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom

43.699,50 EUR
5.690,19 EUR

- sociálny fond
- audit 2018
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
- voči daňovému úradu
- DPH
- ostatné (zrážky zo mzdy)
Spolu :

191,19 EUR
1.678,00 EUR
16.954,36 EUR
7.005,75 EUR
9.817,81 EUR
1.779,02 EUR
1.458,58 EUR
88.274,40 EUR

Z toho :
Poskytovateľ
úveru

Účel

Sl. sporiteľňa Investičný

Výška
Výška
prijatého
úroku
úveru
79.939,50 0,98

Splatnosť

Zostatok
k 31.12.2018
43.699,50

r. 2021
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7.1 Zostatky na účtoch k 31.12.2018 v EUR
Bankové účty podľa stavu výpisov k 31.12.2018 v EUR :
bežný účet obce vo VÚB
bežný účet obce v SLSP
bežný účet obce v Prima banke
dotačný účet obce v Prima banke
dotačný účet obce v Prima banke
dotačný účet obce v vo VÚB

podnikateľský účet obce v Prima banke
účet SF v Prima banke
pokladnica – podnikateľská
SPOLU

90.790,72
812,93
22.851,88
215,64
28,82

526,77
3.359,22
535,69
70,00
119.191,67

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec poskytla dotáciu Telovýchovnej jednote – Futbalový oddiel „Tatran Muráň“ na
činnosť vo výške 6.700,00 EUR.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OU-RS-OZP-2017/010199-2 č.
živnostenského registra 608-931
Predmetom je: Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové výnosy
179.920,00 EUR
Celkové náklady
122.715,48 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
57.204,52 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
bankovom účte.

11 Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
a)
b)
c)
d)
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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 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
t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

ZŠ s MŠ

114.000,00

114.000,00

0

Múzeum

9.571,54

9.563,92

7,62

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým
organizáciám:
neaplikovateľné
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
neaplikovateľné
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Obec prijaté granty a transfery použila v súlade s ich účelom.
Podrobné členenie je uvedené v správe“ Záverečný účet Obce Muráň za rok 2018 “,
kde je uvedené účelové určenia grantu, transferu Obce, RO Múzeum a RO ZŠ s MŠ.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
neaplikovateľné
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:
Neaplikovateľné
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC:
c)

VÚC

BB SK

Bežné
Kapitálové
výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

BV

1.400,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1.400,00

0
17

8 ZÁVER
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Návrh záverečného účtu Obce Muráň za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 predmetného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Muráň za rok 2018 bol v súlade s §9 ods.2 zákona
o obecnom zriadení v z.n.p. a §16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce za rok 2018 sa v súlade s § 9 ods.4 zákona
o obecnom zriadení v z.n.p. a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overuje audítorom.
Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje
verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Muráň k 31.12.2018
a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Muráni uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Muráň za rok 2018 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad
s odporúčaním týchto opatrení :
1. Navrhujem obecnému zastupiteľstvu prijať prevod zostatku na účtoch k
31.12.2018 do rozpočtu príjmov pre rok 2019.

2. Doporučujem obecnému zastupiteľstvu prebytok hospodárenia za rok 2018 v
plnej výške t.j. 65.845,12 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu / min. tvorba musí
byť 10 % / v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov / zákon o
účtovníctve /.
3. Doporučujem venovať zvýšenú pozornosť vymáhaniu pohľadávok na dani z
nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad.
4.
V Muráni, 6.06.2019
Ing. Ján Piatko v.r.
hlavný kontrolór obce Muráň

