Záverečný účet Obce
Veľký Blh
za rok 2013

Vo Veľkom Blhu 26.2. 2014

Záverečný účet obce za rok 2013
OBSAH :
1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

Záverečný účet Obce Veľký Blh za rok 2013.
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012
č.E/33/2012.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa
- druhá zmena schválená dňa
- tretia zmena schválená dňa
- štvrtá zmena schválená dňa
- piata zmena schválená dňa

21.02.2013
10.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
17.10.2013

uznesením č.
uznesením č.
uznesením č.
uznesením č.
uznesením č.

uznesením

E/11/2013
E/29/2013
E/30/2013
E/31/2013
E/38/2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

312.572,00

Rozpočet
po zmenách
588.361,31

312.572,00
0,00
0,00
0,00
312.572,00

532.004,16
21.145,79
35.211,36
0,00
566.082,33

312.572,00
0,00
0,00
0,00
0,00

517.379,24
48.703,09
0,00
0,00
22.278,98

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Obec nemá RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Obec nemá RO s právnou subjekivit.
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
588.361,31

Skutočnosť k 31.12.2013
563.060,22

% plnenia
95,69

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
305.688,58

Skutočnosť k 31.12.2013
283.985,96

% plnenia
92,90

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 230.935,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 229.364,20 EUR, čo predstavuje plnenie
na 99,31 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 44.662,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 42.888,87 EUR,
čo je 96,02 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 38.353,63 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 4.444,72 EUR a dane z bytov boli v sume 90,52 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných
37.660,11 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
4.895,78 EUR.
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 13.384,02 EUR.
c) Daň za psa 568,55 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 134,00
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11.030,34 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
10.150,00

Skutočnosť k 31.12.2013
8.863,66

% plnenia
87,32

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5.574,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 4.287,66 EUR, čo
je 76,92 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 106,39 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4.181,27 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4.576,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 4.567,00 EUR, čo
je 100 % plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
29.181,98

Skutočnosť k 31.12.2013
28.346,07

% plnenia
96,51
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Textová časť – bežné ostatné príjmy:
a/ Pokuty penále
Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 30,00 EUR, čo je
0,20 % plnenie.
b/ Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného – školné, stravné RN za predaj
výrobkov a služieb
Z rozpočtovaných 17.496,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 16.803,35
EUR, čo je 94,36 % plnenie.
c/ Za vypúšťanie odpadových vôd
Z rozpočtovaných 7.187,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 7.187,33 EUR,
čo je 100 % plnenie.
d/ Úroky
Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 7,21 EUR, čo je
24,03 % plnenie.
e/ Refundácia za TSP
Z rozpočtovaných 2.952,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2.952,44 EUR,
čo je 100 % plnenie.
f/ Ostatné príjmy - dobropisy
Z rozpočtovaných 1.365,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1.365,74 EUR,
čo je 100 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Rozpočet na rok 2013
186.983,36
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poskytovateľ
MF - SR
MD – SR
MV – SR
KŠÚ – BB
MV - SR
ÚPSVaR
FSR – Blava
ÚPSVaR

Skutočnosť k 31.12.2013
185.507,38

Suma v EUR
3.009,00
883,06
83,00
125.685,00
2.817,55
2.232,03
16.238,42
10.640,20

% plnenia
96,51

Účel
5% zvýšenie platov nepedag.zamest.
Oprava miestnych komunikácií
Materiálové výdavky
Dotácia pre ZŠ
Dotácia na matričnú činnosť
Aktivačná činnosť
Dotácia pre TSP
Strava MŠ,ZŠ – HN
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ÚPSVaR
KÚŽP
KŠÚ BB
KŠÚ BB
KŠÚ – BB
Obvodný úrad RS
ÚPSVaR
Obvodný úrad R.S
ÚPSVaR RS
Spolu:

875,56
127,18
3.500,00
1.590,00
2.091,00
1.199,75
12.027,47
399,96
2.108,20
185.507,38

Rodinné prídavky
Dotácia na prenesený výkon
Asistent učiteľa
Vzdelávací poukaz
Transfer pre MŠ
Dotácia na voľby do VÚC
Transfer § 50 j
REGOB
Školské potreby MŠ,ZŚ – HN

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
21.145,79

Skutočnosť k 31.12.2013
21.145,79

% plnenia
100

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00
% plnenie.
Ide o príjem za predaj : - budov
0,00 EUR
- bytov
0,00 EUR
Obec nemala príjem z predaja kapitálových aktív.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume EUR, čo0,00
predstavuje 0,00 % plnenie.
Obec nemala príjem z predaja pozemkov.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 21.145,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 21.145,79
EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
MP - PPA
Dar – človek v tiesni
Spolu:

Suma v EUR
2.500,00
18.195,79
450,00

Investičná akcia
Kamerový systém
Transfer na autobusové zastávky
Projekt .dokum.vytvorenie
kom.centra

21.145,79
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5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
35.211,36
35.211,36
Textová časť – príjmové finančné operácie:

% plnenia
100

Obec v roku 2013 nemala úver.
Použitie rezervného fondu v roku 2013.
Uznesením obecného zastupiteľstva nebola schválená čiastka 5.398,80 € na nákup kosačky.
Uznesením č. E/48/2013 zo dňa 12.12.2013 bola schválená čiastka 1.231,00 € na kamerový
systém. Ďalším uznesením č. E/29/2013 zo dňa 10.7.2013 bola schválená čiastka 19.627,50 €
na autobusové zastávky. V skutočnosti bolo plnenie v sume 26.257,30 EUR.
Zo sponzorského daru Človek v tiesni v čiastke 1.500 € bol realizovaný projekt na vytvorenie
komunitného centra.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
566.082,33

Skutočnosť k 31.12.2013
541.808,94

% plnenia
95,71

Skutočnosť k 31.12.2013
493.105,85

% plnenia
95,31

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
517.379,24

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
KÚŽP
REGOB
Rodinné prídavky
Matričná činnosť
Voľby do VÚC
Cestná doprava zo ŠR
Ochrana krajiny § 50 j zo ŠR
Ochrana krajiny § 50j z vlastných p.
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie – školská družina
Vzdelávanie - školské stravovanie
Terenný sociálny pracovník zo ŠR
Terenný sociálny pracovník z v vlast

Rozpočet
169.128,18
1.200,00
127,18
399,96
875,56
3.017,56
1.199,78
883,06
12.027,47
6.412,22
64.430,83
138.138,06
13.982,84
21.613,20
16.238,42
2.775,80

Skutočnosť
159.522,78
1.121,94
127,18
399,96
875,56
2.828,81
1.199,75
883,06
12.027,47
6.132,98
63.469,30
128.178,24
13.943,70
21.517,03
16.238,42
2.775,80

% plnenia
94,32
93,49
100,00
100,00
100,00
93,74
100,00
100,00
100,00
95,64
98,51
92,35
100,00
100,00
100,00
100,00
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Strava a školské potreby pre deti HN
Aktivačná činnosť zo ŠR
Aktivačná činnosť z vlastných prostr
Požiarna ochrana
Členský prísp.– stavebný úrad-vlastn
Doprava z vlastných prostriedkov
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Verejné osvetlenie
Zdravotné stredisko
Telovýchovná jednota
Kultúrne služby
Kultúrne služby – ZPOZ
Miestny rozhlas
Dom smútku
Modlitebňa
Spolu

12.748,40
2.256,03
3.187,62
1.413,64
855,00
1.212.04
22.310,00
6.200,00
6.143,09
642,20
820,74
4.182,50
209,88
742,09
1.565,89
440,00
517.379,24

12.748,40
2.232,03
3.187,62
1.390,37
808,56
817,19
21.062,24
5.040,21
6.143,09
642,20
820,74
4.167,48
126,79
742,09
1.494,86
440,00
493.105,85

100,00
98,93
100,00
98,35
94,56
67,42
94,40
81,29
100,00
100,00
100,00
99,64
60,41
100,00
95,46
100,00
95,31

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 224.286,95 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 214.827,00
EUR, čo je 95,78 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva, pracovníkov prijatých na
§50j,
pracovníkov TSP.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 81.945,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 78.869,18
EUR, čo je 96,25 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných186.897,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 175.417,75
EUR, čo je % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 24.249,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 23.991,92
EUR, čo predstavuje 98,93 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 0,00EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
Obec nemala prijatý úver.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
48.703,09

Skutočnosť k 31.12.2013
48.703,09

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť - cestná doprava
Rodina a deti
Spolu

rozpočet
9.129,80
37.823,29
1.750,00
48.703,09

% plnenia
100,00
skutočnosť
9.129,80
37.823,29
1.750,00
48.703,09

% plnenia
100,00
100,00
100,00

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup kosačky - v sume 5.398,80 EUR,
- nákup kamerového systému v sume 2.500,00 EUR zo ŠR a 1.231,00 € z rezervného
fondu
- vypracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie komunitného centra v sume
1.500,00 EUR zo sponzorského daru a 250,00 € z vlastných zdrojov / 41 /
b) Ekonomická oblasť - výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov v sume 0,00 EUR
- nákup budov v sume 0,00 EUR.
c) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie autobusových zastávok v sume 18.195,79 EUR z dotácií ŠR PPA,a
v sume 19.627,50 € z rezervného fondu.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
0,00

Skutočnosť k 31.12.2013
0,00

% plnenia
0,00

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 %.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

506.703,07
506.703,07

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

493.105,85
493.105,85

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

13.597,22
21.145,79
21.145,79

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

48.703,09
48.703,09

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-27.557,30

-13.960,08

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

35.211,36
0,00
35.211,36
563.060,22
541.808,94
21.251,28
-10.500,82
10.750,46

Schodok rozpočtu v sume 13.960,08. 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 2013 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
26.257,30
EUR
- z ďalších peňažných fondov
1.050,00
EUR
- z návratných zdrojov financovania
EUR
- z finančných operácií
EUR
Zostatok finančných operácií v sume 35.211,36 EUR, bol použitý na:
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-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume13.960,08

Zostatok finančných operácií v sume 21.251,28
- tvorbu rezervného fondu
21.251,28

EUR

EUR, navrhujeme použiť na:
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 :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10.500,82 EUR, a to na :
dotácia pre ZŠ 10.500,82 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške 10.750,46 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
426,92
2.169,04

498,00

2.097,36

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

2.544.351,11

2.170.526,66

Neobežný majetok spolu

2.430.381,51

2.052.309,01

557,66

322,64

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok

2.208.619,85

1.830.782,37

Dlhodobý finančný majetok

221.204,00

221.204,00

Obežný majetok spolu

113.331,61

117.797,41

1.584,15

1.560,92

Krátkodobé pohľadávky

32.966,46

26.123,20

Finančné účty

78.781,00

90.113,29

637,99

420,24

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.544.351,11

2.170.526,66

Vlastné imanie

1.468.503,11

1.425.589,68

1.468.503,11

1.425.589,68

21.115,87

53.485,83

Rezervy

9.278,61

9.374,01

Zúčtovanie medzi subjektami VS

7.904,06

9.037,94

426,92

2.097,36

3.506,28

32.976,52

1.054.732,13

691.451,15

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám

0,00

EUR
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- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom

4.514,72
10.500,82
0,00

EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v r. 2013 lízingovú zmluvu na nákup osobného automobilu.
Obec neuzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky.
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č.3/08 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
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

5.250,00 EUR

5.250,00 EUR

0

-4-

Csemadok – bežné výdavky

750,00

750,00

0

Cirkev – bežné výdavky

900,00

900,00

0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/08
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Veľký Blh nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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d) rozpočtom iných obcí
e) 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 zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

MF SR

5% zvýšenie platov

MD SR

Dotácia na MK

883,06

883,06

0,00

MV SR

Bežné výdavky

83,00

83,00

0,00

ÚPSVaR

Dotácia pre ZŠ

125.685,00

115.184,18

Obvodný ú

Matričná činnosť

2.817,55

2.817,55

0,00

ÚPSVaR

Aktivačná činnosť

2.232,03

2.232,03

0,00

FSR Blava

Dotácia TSP

16.238,42

16.238,42

0,00

ÚPSVaR

Strava MŠ,ZŠ HN

10.640,20

10.640,20

0,00

ÚPSVaR

Školské potreby

2.108,20

2.108,20

0,00

ÚPSVaR

Rodinné prídavky

875,56

875,56

0,00

MŽP SR

Transfer ŽP

127,18

127,18

0,00

KŠÚ BB

Asistent učiteľa

3.500,00

3.500,00

0,00

KŠÚ BB

Vzdelávacie poukazy

1.590,00

1.590,00

0,00

KŠÚ BB

Transfery MŠ

2.091,00

2.091,00

0,00

Obvodný ú

Voľby do VÚC

1.199,75

1.199,75

0,00

3.009,00

10.500,82
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ÚPSVaR

Transfer § 50 j

Obvodný ú

REGOB

MP-PPA

Na rekonštrukciu

12.027,47

12.027,47

0,00

399,96

399,96

0,00

18.195,79

18.195,79

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

autobusovej zastávkykapitálový výdavok
MV-Blava
c)

Kamerový systém-kap.výd

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nedostala finančné prostriedky od iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nedostala finančné prostriedky od iných obcí.

13.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Eva Borosová

Predkladá: Eva Borosová

Vo Veľkom Blhu dňa 28.2.2014

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradou
z toho dôvodu, že nákup kosačky v čiastke 5.398,80 € nebol schválený obecným
zastupiteľstvom.
Týmto krokom bol porušený zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 15 ods. 2.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
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-

-

použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 10.500,82
EUR, zisteného 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, na tvorbu rezervného fondu.
zostatok finančných operácií v sume 10.750,46 EUR na tvorbu rezervného fondu
podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.
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