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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2013 uznesením č. 26/2013
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1a starostu dňa 30.03.2014
- prvá zmena schválená rozpočt. opatrením č. 1b dňa 29.04.2014 uznesením č. 06/2014
- druhá zmena schválená rozpočt. opatrením č. 2 dňa 25.06.2014 uznesením č. 17/2014
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2a starostu dňa 30.06.2014
- druhá zmena schválená rozpočt. opatrením č. 2b dňa 05.11.2014 uznesením č. 26/2014
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3a starostu dňa 30.09.2014
- tretia zmena schválená rozpočt. opatrením č. 3b dňa 05.11.2014 uznesením č. 26/2014
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4a starostu dňa 03.11.2014
- štvrtá zmena schválená rozpočt. opatrením č. 4b dňa 05.11.2014 uznesením č. 27/2014
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5 starostu dňa 02.12.2014

Rozpočet obce k 31.12.2014

984.475,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1.066.198,38

929.475,00
47.000,00
0,00
8.000,00
977.910,45

1.006.233,05
47.000,00
0,00
12.965,33
1.062.083,36

358.613,45
66.435,00
68.000,00
484.862,00
6.564,55

375.487,23
84.937,97
68.000,00
533.658,16
4.115,02

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 subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
1.066.198,38
1.011.992,19
94,91
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.066.198,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 1.011.992,19 EUR, čo predstavuje 94,91 plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
1.006.233,05
999.026,86
99,28
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.006.233,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
999.026,86 EUR, čo predstavuje 99,28% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
437.185,00

Skutočnosť k 31.12.2014
440.854,43

% plnenia
100,84

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 280.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 282.573,67 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,92 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 131.900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 131.726,39 EUR,
čo je 99,87 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 117.825,56 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 12.985,37 EUR a dane z bytov boli v sume 915,46 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1.196,46 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 715,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 763,56 EUR, čo je
106,79 % plnenie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 599,00 EUR, čo je
133,11 % plnenie
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 48,18 EUR, čo je
160,60 % plnenie
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 1.090,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1.151,89 EUR, čo je
105,68 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 23.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 23.991,74 EUR, čo
je 104,31 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
166.019,00

Skutočnosť k 31.12.2014
158.074,10

% plnenia
95,21

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 71.445,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 17.219,31 EUR, čo
je 24,10 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 280,00
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 16.939,31 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2.860,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2.091,60 EUR, čo je
73,13 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 91.714,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
138.763,19 EUR, čo predstavuje 151,30% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

c) granty a transfery:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
403.029,05
400.098,33
99,27
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Okresný úrad Žilina
358.981,00 Normatívne prostriedky
Okresný úrad Žilina
4.483,00 Vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Žilina
2.170,00 5 . ročné deti
Okresný úrad Žilina
5.200,00 Asistent učiteľa
Okresný úrad Žilina
17.476,10 Dopravné
Okresný úrad Žilina
923,00 Deti zo znevýhodneného prostredia.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny RK
1.867,60 Stravné pre deti v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny RK
498,00 Pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny RK
796,72 Zamestnanosť
MV SR – Okresný úrad Ružomberok
632,35 Voľby do orgánov samospráv. obcí
MV SR – Okresný úrad Ružomberok
836,42 Voľby do Európskeho parlamentu
MV SR – Okresný úrad Ružomberok
1.428,30 Voľby prezidenta SR I a II. kolo
MV SR – Okresný úrad Ružomberok
1.832,87 Matrika
MV SR – Okresný úrad Ružomberok
345,51 REGOB
MV SR – Okresný úrad Ružomberok
80,40 Civilná ochrana
MŽP SR – Okresný úrad Žilina
98,12 Životné prostredie
Ministerstvo dopravy a výstavby a RR SR
973,71 Stavebný úrad
Ministerstvo dopravy a výstavby a RR SR
45,23 Miestne komunikácie
Národný endokrinolog. a diabetolog.ústav
300,00 Kultúrne leto – akcie obce
Wicky
250,00 Kultúrne akcie
MONDI SCP
800,00 Komunitná záhrada
Dary
80,00 Kultúrne akcie
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
47.000,00

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 47.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 47.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
Granty a transfery
Prijaté granty a transfery
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00
EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
12.965,33

Skutočnosť k 31.12.2014
12.965,33

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 12.965,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
12.965,33 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
12.965,33 EUR

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1.062.083,36

Skutočnosť k 31.12.2014
982.781,05

% čerpania
92,53

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.062.083,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 982.781,05 EUR, čo predstavuje 92,53% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
375.487,23

Skutočnosť k 31.12.2014
334.794,52

% čerpania
89,16

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 375.487,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 334.794,52 EUR, čo predstavuje 89,16% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výdavky na verejnú správu
215.367,07
193.400,65
89,80
Výdavky na finanč. a rozpočtové záležitosti
3.400,00
2.049,76
60,29
Výdavky na matriku
1.832,88
1.832,87
99,99
Výdavky na transakcie verejného dlhu
14.500,00
10.937,28
75,43
Výdavky na civilnú ochranu
631,00
592,26
93,86
Výdavky na ochranu pred požiarmi
3.178,00
2.450,71
77,11
Výdavky na cestnú dopravu
15.846,00
13.196,29
83,28
Výdavky na cestovný ruch
1.000,00
915,22
91,52
Výdavky na nakladanie s odpadmi
33.299,00
34.283,41
102,96
Výdavky na ochranu prírody a krajín
7.015,00
6.851,61
97,67
Výdavky na rozvoj obce
4.591,80
3.531,75
76,91
Výdavky na verejné osvetlenie
20.650,00
16.772,87
81,22
Výdavky na zdravotnú starostlivosť
2.220,00
2.019,25
90,96
Výdavky na rekreačné a športové služby
11.566,00
8.386,00
72,51
Výdavky na kultúrne služby
5.636,00
5.661,30
100,45
Výdavky na knižnicu
1.664,00
1.470,51
88,37
Výdavky na vysielacie a vydavateľské služby
1.360,00
375,57
27,61
Výdavky na náboženské a iné spoločenské
2.852,03
2.278,81
79,90
služby
Výdavky na školu
700,00
503,66
71,95
Výdavky na nedefinované vzdelávanie
1.200,00
847,93
70,66
Výdavky na centrá voľného času
408,45
0,00
0,00
Výdavky na starobu
560,00
559,58
99,93
Výdavky na ďalšie sociálne služby
13.310,00
12.926,44
97,12
Výdavky na bývanie
11.900,00
12.263,39
103,05
Výdavky na sociálnu pomoc v HN
800,00
687,40
85,93
Spolu
375.487,23
334.794,52
89,16
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 71.921,05 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 67.727,88 EUR,
čo je 94,17 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného
stavebného úradu, aktivačných pracovníkov s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 27.515,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 28.426,19EUR,
čo je 103,31 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 236.962,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 204.463,37
EUR, čo je 86,29 % 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 24.588,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 23.239,80 EUR,
čo predstavuje 94,52 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 14.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 10.937,28
EUR, čo predstavuje 75,43 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
84.937,97

Skutočnosť k 31.12.2014
52.676,96

% čerpania
62,02

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 84.937,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 52.676,96 EUR, čo predstavuje 62,02% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi čerpané významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Položka
Požiarna ochrana - rekonštrukcia, nákup strojov
Verejná zeleň - traktor
Rozvoj bývania - IBV
Rozvoj obce – územný plán obce
Múzeum – Ľubochnianska železnica
Cintorín - chodník

Rozpočet na rok
2014
4.450,00
5.275,00
54.000,00
2.000,00
2.039,04
2.077,97

Skutočnosť
k 31.12.2014
4.445,33
5.275,00
38.389,62
450,00
2.039,04
2.077,97
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
68.000,00

Skutočnosť k 31.12.2014
61.651,41

% čerpania
90,66

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 68.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 61.651,41 EUR, čo predstavuje 90,66% čerpanie. – použité boli na splácanie istiny
z prijatých úverov
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
533.658,16

Skutočnosť k 31.12.2014
533.658,16

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 533.658,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 533.658,16 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Funkčná klasifikácia
Základná škola
Dotácie dopravné, HN
Vzdelávanie
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub detí
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014
0,00

Rozpočet
372,446,64
19.154,30
1.556,91
69.458,79
50.942,53
20.098,99

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00

Skutočnosť
372.446,64
19.154,30
1.556,91
69.458,79
50.942,53
20.098,99

% čerpania
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00% čerpanie.

k 31.12.2014

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
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 31.12.2014 v EUR
1.011.992,19
999.026,86
12.965,33

868.452,68
334.794,52
533.658,16

143.539,51
0,00
0,00
0,00

52.676,96
52.676,96
0,00

-52.676,96
90.862,55

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

90.862,55
0,00
61.651,41

-61.651,41
1.011.992,19
982.781,05
29.211,14

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

29.211,14

Riešenie hospodárenia obce:
Prebytok rozpočtu v sume 90.862,55 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
90.862,55 EUR

Zostatok finančných operácií 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 v sume -61.651,41 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu
61.651,41 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 29.211,14 EUR.
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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 finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. zo dňa ...... obstaranie ...
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
35.170,75
12.540,15

47.710,90

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,35 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
132,38
435,27
338,26

229,39
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Majetok spolu

3.026.256,64

2.921.421,46

Neobežný majetok spolu z toho:

2.919.334,72

2.805.730,90

8.124,66

8.292,66

2.738.735,72

2.660.369,01

Dlhodobý finančný majetok

172.474,34

137.069,23

Obežný majetok spolu z toho:

106.304,95

114.947,62

6.026,94

9.442,43

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

41.151,63

17.614,78

Finančné účty

59.126,38

87.890,41

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

616,97

742,94

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3.026.256,64

2.921.421,46

Vlastné imanie z toho:

1.154.911,07

1.181.226,20

35.405,11

0,00

0,00

0,00

1.119.505,96

1.181.226,20

827.994,84

755.767,63

7.012,51

629,74

0,00

0,00

520.187,85

499.335,95

42.153,92

40.026,19

258.640,56

215.775,75

1.043.350,73

984.427,63

Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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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)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

215.775,75
508.259,54
2.066,24
0,00
5.069,37
4.022,69
19.944,30

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v r. 2014 lízingovú zmluvu.
Obec neuzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
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 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2013 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-2-

Telovýchovná jednota Havran- bežné výdavky

7.406,00

7.406,00

0,00

Rodičovské združenie pri ZŠ – bežné výdavky

960,00

960,00

0,00

Jednota dôchodcov - bežné výdavky

160,00

160,00

0,00

Nikola Konkoľová - bežné výdavky

20,00

20,00

0,00

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2013
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká

13

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

zriadeným a založeným 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 zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Suma poskytnutých
Rozpočtová organizácia
finančných
prostriedkov

ZŠ – poplatky, vl. príjmy
ZŠ – krúžková činnosť
ZŠ – ostatné energie
ZŠ – obec OK
ZŠ – krúžk. činnosť iné obce

12.965,33
4.779,80
2.609,69
119.000,00
3.392,04

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

12.965,33
4.779,80
2.609,69
119.000,00
3.392,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
finančných
prostriedkov

OU - normatív
OU - vzdelávacie poukazy
OU – 5. ročné deti
OU – asistent učiteľa
OU - dopravné
OU – znevýhod. prostredia
UPSVaR – stravné HN
UPSVaR – pomôcky HN

358.981,00
4.483,00
2.170,00
5.200,00
18.851,20
923,00
1.468,00
365,20

Rozdiel - vrátenie

použitých finančných
prostriedkov

358.981,00
4.483,00
2.170,00
5.200,00
17.476,10
923,00
1.313,00
365,20

0,00
0,00
0,00
0,00
1.375,10
0,00
155,00
0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Príspevková organizácia

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR – Okresný úrad RK

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých fin.
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

voľby do orgánov samosprávy

632,35

632,35

0,00

836,42

836,42

0,00

1.428,30

1.428,30

0,00

1.832,87

1.832,87

0,00

796,72

796,72

0,00

98,12

98,12

0,00

-5-

obcí - bežný
MV SR – Okresný úrad RK

voľby do Európskeho
parlamentu - bežný

MV SR – Okresný úrad RK

voľby prezidenta SR I. a II. kolo
- bežný

MV SR – Okresný úrad RK

matrika - bežný

UPSVaR RK

zamestnanosť - bežný

MN ŽP - Okresný úrad ZA

životné prostredie - bežný

MV SR - Okresný úrad RK

REGOB - bežný

345,51

345,51

0,00

MN dopravy, výstavby a RR SR

stavebný úrad - bežný

973,71

973,71

0,00

MN dopravy, výstavby a RR SR

miestne komunikácie -bežný

45,23

45,23

0,00

MV SR – Okresný úrad RK

civilná ochrana - bežný

80,40

80,40

0,00

UPSVaR RK

strava - bežný

562,60

554,60

8,00

UPSVaR RK -

pomôcky -bežný

132,80

132,80

0,00

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma prijatých/
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec

Obec Švošov
Obec Hubová
Obec Stankovany
e)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

555,00
1.803,04
1.034,00

Rozdiel

555,00
1.803,04
1.034,00

0,00
0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma poskytnutých /
prijatých finančných
prostriedkov

VÚC

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Ľubochňa v roku 2015 neuplatňovala programovú štruktúru rozpočtu obce

Vypracovala:

Mgr. Anna Klavcová
ekonóm

Predkladá: Ing. Peter Dávidík,
starosta

V Ľubochni dňa 10.04.2015

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 29.211,14 EUR.
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