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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.2.2014 uznesením č.12/2014
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 29.4.2014 uznesením č. 35/2014
- druhá zmena schválená dňa 1.7.2014 uznesením č. 50/2014 5/B
- tretia zmena schválená dňa 1.7.2014 uznesením č. 50/2014 5/G
- štvrtá zmena schválená dňa 11.11.2014 uznesením č. 97/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014

691 526,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
693 608,00

520 195,00
56 905,00
114 426,00
0,00
691 526,00

522 277,00
56 905,00
114 426,00
0,00
693 608,00

520 195,00
171 331,00
0,00
0,00

521 217,00
172 391,00
0,00
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
693 608,00

Skutočnosť k 31.12.2014
602 569,01

% plnenia
86,87

Z rozpočtovaných celkových príjmov 691 526 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
602 569,01 EUR, čo predstavuje 87,14 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
522 277,00

Skutočnosť k 31.12.2014
534 390,91

% plnenia
102,32

Z rozpočtovaných bežných príjmov 522 277 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
534 390,91 EUR, čo predstavuje 102,32 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
374 587,00

Skutočnosť k 31.12.2014
377 707,89

% plnenia
100,83

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 326 597 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 327 597,90 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,31 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 15 297,57 EUR, čo je
113,31 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 256,59 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 8 040,98 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1479,12 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 13818,45 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 1908,70 EUR z toho na pozemky 943,55 € a na stavby 965,15
Daň za psa
Z rozpočtovaných 800 € bolo zaplatené vo výške 906 € čo je 113,25 %. K 31.12.2014 je
pohľadávka vo výške 26,40 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva sa rozpočtovali vo výške 70 €, plnenie k 31.12.2014
bolo vo výške 50 € čo predstavuje 71,43 %
Daň za nevýherné hracie prístroje na rok 2014 bolo rozpočtovaných 120 €, príjem bol 155,84
€ čo je plnenie na 129,87 %
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 33 500 € bolo
plnenie vo výške 33 750,58 € čo je 100,75 %. Za rok 2014 bolo zinkasovaných 32348,16 €,
nedoplatky za uplynulé roky boli vo výške 1402,40 €. K 31.12.2014 evidujeme nedoplatok vo
výške 2000,16 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
34 494,00

Skutočnosť k 31.12.2014
37 418,24

% plnenia
108,47
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7 224 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 11 349,36 EUR, čo je
157,11 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 018,70
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 8 330,66 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 500EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 790,04 EUR, čo je
111,60 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
113 196

Skutočnosť k 31.12.2014
119 264,78

% plnenia
105,36

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 900 EUR, bol skutočný príjem vo výške
9 551,99EUR, čo predstavuje 194,94 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 108 296,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
109 557,75 EUR, čo predstavuje 101,17 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce soc.vecí a rodiny Pov.Bystrica

Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.roz. SR

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo ŽP SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.roz. SR

Ministerstvo školstva SR
Okresný úrad Považská Bystrica
Ekofond
Okresný úrad Považská Bystrica
Pedagogická akadémia Trenčín
Lekári, obce Bodiná a Počarová
Nadácia detí Slovenska
Rada rodičov školy

Suma v EUR
Účel
5 022,13 Mzda učiteľky MŠ, aktivačný
pracovníci, dobrovoľná služba
2 869,10 Matrika
410,64 Hmotná núdza
90 288,80 Základná škola, VVP, dopravné
1 327,11 Stavebná dotácia
470,91 Evidencia obyvateľov
133,71 Životné prostredie
30,36 Vojnové hroby
61,65 Cestná dotácia
3 309 Materská škola
187,20 Civilná obrana
4 898,25 2. splátka na zateplenie mš
5 447,19 Voľby
47,23 Grant na mzdu pre MŠ
2 904,37 Grant na zdravotné stredisko
717,59 Pre základnú školu
650,00 Grant na nákup notebokov pre ZŠ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.Z dotácie pre
základnú školu – dopravné zostalo nevyčerpaných 92,74 €. Tieto budú použite do 31.3.2015.
2. Kapitálové príjmy:
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Rozpočet na rok 2014
56 905,00

Skutočnosť k 31.12.2014
57 290,13

% plnenia
100,68

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 56 905,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 57 290,13 EUR, čo predstavuje 100,68 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 438,04 EUR.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 56 905 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 56 852,09 EUR, čo
predstavuje 99,91 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR

Suma v EUR
Účel
50 867,65 Rekonštrukcia VO – prostriedky EÚ
5 984,44 Rekonštrukcia VO- prostriedky ŠR

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
114 426

Skutočnosť k 31.12.2014
10 887,97

% plnenia
9,52

Z rozpočtovaných finančných príjmov 114 426 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
10 887,97 EUR, čo predstavuje 9,52 % plnenie.
V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 126,36 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
693 608,00

Skutočnosť k 31.12.2014
529 456,65

% čerpania
76,33

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 691 526 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 529 456,65 EUR, čo predstavuje 76,56 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
521 217,00

Skutočnosť k 31.12.2014
460 656,59

% čerpania
88,38

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 521 217,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 460 656,69 EUR, čo predstavuje 88,38 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 197 406 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 198 206,91 EUR,
čo je 100,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky,
materskej školy, základnej školy, školskej jedálne, školského klubu.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 70 455 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 72 150,32EUR, čo
je 102,40 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 223 996,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 195 379,06
EUR, čo je 87,22 % 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 25 594,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 18 443,02 EUR,
čo predstavuje 72,06 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
172 391,00

Skutočnosť k 31.12.2014
68 800,06

% čerpania
39,91

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 172 391,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 68 800,06 EUR, čo predstavuje 39,91 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 64 560,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 63 483,62
EUR, čo predstavuje 98,33. % čerpanie.
b) Rekonštrukcia terasy v budove materskej školy
Z rozpočtovaných 4 257,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 4 256,44 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00

% čerpania
0,00

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
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kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0,00

68 800,06
68 800,06
0,00

-11 509,93
62 224,39
92,74
62 131,65
10 887,97
0,00

10 887,97
602 569,01
529 456,65
73 112,36
92,74
73 019,62

Prebytok rozpočtu v sume 73 112,36 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 92,74 EUR ( dopravné pre ZŠ) navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu 73 019,62 EUR

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 :
a)nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 92,74 EUR, a to na :
- dopravné pre deti ktoré navštevujú ZŠ Prečín 92,74 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
80 797,91
33 698,40
0,00
0,00
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- uznesenie č. 34/2014 zo dňa 29.4.14 obstaranie
rekonštrukcie verejného osvetlenia
- uznesenie č. 34/2014 zo dňa 29.4.14 zapožičanie
z RF na rekonštrukciu VO
- uznesenie č. 51/2014 zo dňa 1.7.14 vratka
zapožičaých fin.prostr. na rekonštrukciu VO
- uznesenie č. 72/2014 zo dňa 14.10.14 terasa MŠ
- uznesenie č. 72/2014 zo dňa 14.10.14 predĺženii
VO Chudý Peter
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

5 976,03
21 878,83
-21878,83
4256,44
655,50
0,00
0,00
103 608,34

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
254,75
2189,08
677,36
1423,00
0,00
0,00
343,47

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AK T Í VA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

ZS k 1.1.2014 v EUR
1169408,71
1033677,50

KZ k 31.12.2014 v EUR
1228187,22
1032487,78

1650,00
847539,03
184488,48
133035,09

1650,00
846349,30
184488,48
192968,61

967,24
1283,36
0,00
8094,12
122690,37
0,00
0,00

1190,02
350,05
0,00
7229,63
184198,91
0,00
0,00
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Časové rozlíšenie

2696,12

2730,83

ZS k 1.1.2014 v EUR
1169408,71
754428,93

KZ k 31.12.2014 v EUR
1228187,22
795526,49

0,00
0,00
754428,93
50452,26

0,00
0,00
795526,49
33225,58

19698,45
0,00

500,00
0,00

411,05
30342,76
0,00
364527,52

492,01
32233,57
0,00
399435,15

PA S Í V A
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

0,00 EUR
0,00 EUR
4230,17 EUR
92,74 EUR
13947,08 EUR
10066,40 EUR
3989,92 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
obec nemá zriadené príspevkové organizácie
9. 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 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 ....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
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-1-

Rímskokatolícka cirkev, Farnosať Prečínbežné výdavky na opravu organu
Centrum volného času - bežné výdavky na
činnosť
Obec Jasenica – spoločný obecný úrad –
bežné výdavky na chod stavebného úradustavebná dotácia
Obec Jasenica – spoločný obecný úrad –
bežné výdavky na chod stavebného úraducestná dotácia

-2-

-3-

-4-

3 000 EUR

3000 EUR

0

150 EUR

150 EUR

0

1327,11 EUR

1327,11 EUR

0

61,65

61,65

0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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 fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
Právnické osoby

Nadácia detí Slovenska
Rada rodičov školy

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

717,59
650,00

717,59
650,00

0
0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ

-1-

Úrad práce soc.vecí a
rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Pov.Bystrica

Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo dopravy,výstavby
a reg.roz. SR

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo ŽP SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy,výstavby
a reg.roz. SR

Ministerstvo školstva SR
Okresný úrad Považská
Bystrica
Ekofond
Okresný úrad Považská
Bystrica
Ministerstvo hospodárstva
SR
c)

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-

Mzda učiteľky MŠ,
aktivačný pracovníci,
dobrovoľná služba
Matrika
Hmotná núdza

5 022,13

5 022,13 0

2 869,10
410,64

2 869,10 0
410,64

Základná škola, VVP,
dopravné
Stavebná dotácia

90 288,80

Evidencia obyvateľov
Životné prostredie
Vojnové hroby
Cestná dotácia

470,91
133,71
30,36
61,65

470,91
133,71
30,36
61,65

Materská škola
Civilná obrana

3 309
187,20

3 309 0
187,20 0

4 898,25

4 898,25 0

5 447,19

5 447,19 0

56 852,09

56852,09 0

1 327,11

2. splátka na zateplenie
mš
Voľby
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia – kapitálový
príjem

90 196,06 92,74
1 327,11 0
0
0
0
0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Lekári, obce Bodiná a
Počarová

e)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

2 904,37

2 904,37

0

Suma skutočne
použitých finančných

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
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Pedagogická
Trenčín

akadémia

prostriedkov

prostriedkov

47,23

47,23

0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu - obec netvorí programový rozpočet
Vypracovala: Dana Lagiňová

Predkladá: Dana Lagiňová

V Prečíne, dňa 15.4.2015

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 73 019,62 EUR.
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