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Záverečný účet Obce Ľubochňa 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 vyrovnaný. Po
zohraní do výkazov spolu s rozpočtovou organizáciou vznikol prebytkový vo výške 10.000,00
€. Bežný a kapitálový rozpočet boli prebytkové
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2012 uznesením č. 35/2012
Úprava rozpočtu obecným zastupiteľstvom :
- prvá zmena - schválená dňa 28.06.2013 uznesením č. 17/2013
- druhá zmena – schválená dňa 08.10.2013 uznesením č. 20/2013
- tretia zmena – schválená dňa 11.12.2013 uznesením č. 25/2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.

1.028.371,00

Rozpočet
po zmenách
1.088.154,54

873.371,00
150.000,00
0,00
5.000,00

915.777,59
150.000,00
0,00
22.376,95

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.

1.018.371,00

1.086.810,72

401.662,00
88.000,00
72.000,00
456.709,00

410.808,59
96.900,00
72.000,00
507.102,13

10.000,00

1.343,82

Rozpočet

Rozpočet obce za rok 2013
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
BEŽNÝ ROZPOČET
Rozpočet na rok 2013
915.777,59

Skutočnosť k 31.12.2013
952.798,40

% plnenia
104,04

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
384.310,00

Skutočnosť k 31.12.2013
419.689,82

% plnenia
109,21

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 228.500,00€ z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 263.224,69 €, čo predstavuje plnenie na
115,20 %.
b) Dane z majetku
Z rozpočtovaných daní z majetku 131.250,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume
130.823,87 €, čo je 99,68 % plnenie.
Príjmy daní
- z pozemkov boli v sume 117.571,19 €,
- zo stavieb boli v sume 12.492,77 €
- z bytov v sume 759,91 €.
c) Daň za psa 683,91 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 493,60 €
e) Daň za ubytovanie 456,34 €
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 24.007,41 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
147.799,30

Skutočnosť k 31.12.2013
149.983,08

% plnenia
101,47

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 35.987,20 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 34.620,35 €, čo je
96,20% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 4.336,00 € a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 30.284,35 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky boli rozpočtované vo výške 102.212,10 € a skutočný príjem
k 31.12.2013 bol v sume 97.706,86 €, čo je 95,59 % plnenie z toho:
- Administratívne poplatky 3.600,00 €
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 93.687,36 €
- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 419,50 €
c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančné výpomocí, vkladov
Úroky z vkladov a termínovaných vkladov boli narozpočtované vo výške 100,00 € skutočný
príjem k 31.12.2013 bol v sume 148,14€ čo je 148,14% plnenie
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d) Iné nedaňové príjmy
Príjem vratiek a dobropisov bol v rozpočte určený vo výške 9.500,00 € ale skutočný príjem
k 31.12.2013 bol vo výške 17.507,73 €.
3) Bežné príjmy – Granty a transfery :
Rozpočet na rok 2013
383.668,29

Skutočnosť k 31.12.2013
383.125,50

% plnenia
99,86

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
1.
2.
3
4
5.
6
7.
8
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Rbk
MN dopravy, výstavby a RR SR
MN dopravy, výstavby a RR SR
MN dopravy, výstavby a RR SR
Ministerstvo vnútra SR
Obvodný úrad Rbk
Obvodný úrad pre doprava a cest., ZA
Okresný úrad Rbk
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
Ministerstvo financií SR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Dar Seemanova - MONDI
Dar Bobák
Dar Komunálna poisťovňa
Dar NEDU
Dary

Suma v €

Účel

2.826,72
111,44
350,46
987,66
4.691,23
5.111,86
600,00
1.807,10
56,18
80,40
326.116,00
3.480,00
1.771,00
3.600,00
20.119,30
1.000,00
2.622,00
4.123,00
1.172,15
298,80
724,00
116,20
500,00
300,00
110,00
300,00
150,00

Povodňové opatrenia
Životné prostredie.
REGOB Evidencia obyvateľstva
Spoločný stavebný úrad
Oprava cestnej infraštruktúry
Návrh územného plánu obce
Voľby do VUC
Matrika
Cestná doprava a pozemné komunik.
CO sklad
Normatívy ZŠ
Vzdelávacie poukazy ZŠ
Na 5 .ročné deti
Asistent učiteľa
Dopravné
Znevýhodneného prostredia
Kredity
5 % zvýšenie platov
ZŠ - stravné HN
ZŠ -pomôcky
LVS – strava HN
LVS – pomôcky
Parkové lavičky
Mikuláš + Rezbárske dni
Rezbárske dni
Kultúrne akcie
Kultúrne akcie

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
150.000,00

Skutočnosť k 31.12.2013
2.501,00

% plnenia
1,67

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 150.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2.501,00 €, čo
predstavuje 1,67 % plnenie.
V roku 2013 obec nezískala žiadne granty a transfery.
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5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
0,00

Skutočnosť k 31.12.2013
0,00

% plnenia
0,00

V roku 2013 neboli rozpočtované žiadne príjmové operácie.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
22.376,95

Skutočnosť k 31.12.2013
22.376,95

% plnenia
100

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
22.376,95 € z toho:
- Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 11.113,43 €
- Poplatky za školy a školské zariadenia 3.372,50 €
- Poplatky a platby za stravné 7.891,02 €
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
0
€
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
579.708,59

Skutočnosť k 31.12.2013
458.006,41

% plnenia
79,01

Skutočnosť k 31.12.2013
346.835,71

% plnenia
84,42

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
410.808,59

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky na verejnú správu
Výdavky na ekonomická oblasť
Výdavky na matriku
Výdavky na verejný dlh
Výdavky na civilnú ochranu
Výdavky na požiarnu ochranu
Výdavky na cestnú dopravu
Výdavky na cestovný ruch
Výdavky na nakladanie s odpadmi
Výdavky na ochranu prírody a krajín
Výdavky na rozvoj obce
Výdavky na verejné osvetlenie
Výdavky na lekársku starostlivosť
Výdavky na športové podujatia
Výdavky na kultúrne podujatia
Výdavky na knižnicu
Výdavky na vysielacie služby
Výdavky na náboženské a iné
spoločenské služby
Výdavky na školu
Výdavky na nedefinované vzdelávanie
Výdavky na centrá voľného času
Výdavky na starobu
Výdavky na ďalšie sociálne služby
Výdavky na rodina a deti
Výdavky na bývanie
Výdavky na sociálnu pomoc v HN
Spolu

Rozpočet
230.681,50
4.500,00
1.807,10
18.600,00
580,00
6.561,30
20.591,41
1.184,00
35.227,44
5.157,00
6000,84
20.650,00
2.770,00
9.920,00
5.736,00
1.650,00
1.410,00
3.835,00

Skutočnosť
205.198,58
2.370,82
1.807,10
12.785,25
570,00
3.346,88
13.478,45
1.183,94
33.503,79
3.045,28
4.299,34
16.630,67
267,39
9.612,19
6.491,02
1.404,76
586,96
2.526,46

% plnenia
88,95
52,68
100,00
68,74
98,28
51,01
65,46
99,99
95,11
59,05
71,65
80,54
9,65
96,90
113,16
85,14
41,63
65,88

200,00
900,00
5.081,00
560,00
12.880,00
0,00
13.676,00
650,00
410.808,59

16,50
416,00
130,26
550,01
12.046,57
0,00
13.727,29
840,20
346.835,71

8,25
46,22
2,56
98,22
93,53
0,00
100,38
129,26
84,42

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 71.533,50 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 66.161,61 €, čo je
92,49 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného
stavebného úradu, aktivačných pracovníkov, protipovodňových pracovníkov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 28.013,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 27.602,23.€, čo je
98,53 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
9.5.2014
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 262.033,09 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 216.104,41 €, čo
je 82,47 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 30.629,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 24.182,21 €, čo
predstavuje 78,95 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
Z rozpočtovaných 18.600,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 12.785,25.€, čo
predstavuje 68,74 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
96.900,00

Skutočnosť k 31.12.2013
50.319,45

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Výdavky na požiarnu ochranu
Výdavky na rozvoj bývania IBV
Výdavky na rozvoj obce
Výdavky na verejné osvetlenie
Výdavky na múzeá a galérie
Výdavky na náboženské a iné spol.služby
Výdavky pre cirkev
Výdavky na školu
Spolu

Rozpočet
1.500,00
2.200,00
50.000,00
7.350,00
28.000,00
2.000,00
1.500,00
4.000,00
350,00
96.900,00

% plnenia
51,92

Skutočnosť
1.434,00
0,00
35.607,79
7.302,66
0,00
1.975,00
0
4.000,00
0,00
50.319,45

% plnenia
0,00
0,00
71,21
99,35
0,00
98,75
0,00
100,00
0,00
51,92

a) Výdavky na verejnú správu
Nákup výpočtovej techniky - počítačov - 1.434,00 €
b) Výdavky na rozvoj bývania
Investičné akcie :
- recyklácia stavebného odpadu 7.089,64 €
- pokládka potrubia 7.972,18€
- búracie , zemné práce v sume 20.545,97 €
c) Výdavky na rozvoj obce
Obec dostala dotáciu z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo výške
5.111,86 € na návrh územného plánu obce Ľubochňa so spoluúčasťou obce vo výške
2.190,80 €. Výdavky na návrh územného plánu boli vo výške 7.302,66 €
d) Výdavky na múzeum Ľubochnianskej železničky
V roku 2013 obec zabezpečila materiál na rekonštrukciu krovu :
- rekonštrukcia strechy – drevo a porez guľatiny sume 1.975,00 €,
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e) Výdavky na rekreáciu, kultúru a náboženstvo inde neklasifikované
- dotácia na kapitálový projekt cirkvi v sume 4.000,00 €
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
72.000,00

Skutočnosť k 31.12.2013
60.851,25

% plnenia
84,51

Z rozpočtovaných 72.000,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume 60.851,25 €, čo predstavuje 84,51 %. Z toho:
- úver na pozemok – 21.060,00 €
- úver na bytovky – 21.176,85 €
- úver zo ŠFRB bytovky – 18.614,40 €
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
507.102,13

Skutočnosť k 31.12.2013
507.102,13

% plnenia
100

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
807.102,13 €
Rozpočet
Skutočnosť
Základná škola
354801,98
Dotácie dopravné, HN
21291,45
Vzdelávanie
298,80
Materská škola
68.558,28
Školská jedáleň
49.945,59
Školský klub detí
11603,35
Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

354.801,98
21.590,25
602,68
68.558,28
49.945,59
11.603,35

% plnenia
0

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
0 €
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
- Výsledok hospodárenie rozpočtu

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné príjmy spolu

975.175,35

z toho : bežné príjmy obce

952.798,40

bežné príjmy RO

22.376,95

Bežné výdavky spolu

853.937,84

z toho : bežné výdavky obce

346.835,71

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

507.102,13
121.237,51

Kapitálové príjmy spolu

2.501,00

z toho : kapitálové príjmy obce

2.501,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

50.319,45

z toho : kapitálové výdavky obce

50.319,45

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

0,00
-47.818,45
73.419,06
27,66
73.391,40
0,00
60.851,25
-60.851,25
977.676,35

VÝDAVKY SPOLU

965.108,54

Hospodárenie obce

12.567,81

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

27,66
12.540,15

Prebytok rozpočtu v sume 73.419,06 € 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. je zdrojom rezervného fondu.
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 :
9.5.2014
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a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia §
18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v z.n.p. v sume 0,00€
b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu. podľa ustanovenia § 5 ods. 3
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
27,66 €
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume: – 60.851,25 € bol v roku 2013 krytý prebytkom
rozpočtu obce.
Výsledok hospodárenie – prebytok rozpočtu obce Ľubochňa v roku 2013 je 12.540,15 €.
Na základe uvedeného navrhujeme zúčtovať výsledok hospodárenia rozpočtu obce na tvorbu
rezervného fondu vo výške 12.540,15 €

- Účtovný výsledok hospodárenia
Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie zistený ako rozdiel výnosov a nákladov
49.358,34 €
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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 obec Ľubochňa
vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2013

0,00

Prírastky - z prebytku hospodárenia

35.170,75

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.

0,00

zo dňa ......... splácanie istiny

- krytie schodku hospodárenia

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2013

35.170,75

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %

Suma v € účet 472
50,39
460,55

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu

0,00

- dopravné

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2013

9.5.2014
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

3.078.259,19

3.026.256,64

Neobežný majetok spolu

2.988.916,82

2.919.334,72

1.104,00

8.124,66

2.835.044,72

2.738.735,72

152.768,10

172.474,34

88.699,53

106.304,95

1.584,58

6.026,94

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

35.846,15

41.151,63

Finančné účty

51.268,80

59.126,38

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

642,84

616,97

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

3.078.259,19

3.026.256,64

Vlastné imanie

1.086.089,51

1.154.911,07

Oceňovacie rozdiely

0,00

35.405,11

Fondy

0,00

0,00

1.086.089,51

1.119.505,96

891.582,21

827.994,84

5.754,72

7.012,51

0,00

0,00

556.988,49

520.187,85

27.961,59

42.153,92

300.877,41

258.640,56

1.100.587,47

1.043.350,73

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

9.5.2014
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom -mzdy 12/2013
- voči SP, ZP za 12/2013
- voči daňovému úradu 12/2013

785.686,70 €
5.216,65 €
0,00 €
4.739,70 €
2.981,69 €
630,88 €

Obec neuzatvorila v r. 2013 žiadnu lízingovú zmluvu
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu Zmluvu o úvere.
P.
č.
1.
2.
3.

Názov úveru

Výška úveru

DEXIA -Bytovky
DEXIA - Pozemok
ŠFRB - Bytovka

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2013
215.760,00
130.542,56
r. 2019
191.278,00
128.098,00
r. 2020
622.950,28
527.046,14
r. 2038

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie:

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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,
9.5.2014
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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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia
ZŠ – poplatky, vl. príjmy
ZŠ – krúžková činnosť
ZŠ – obec ostatné
ZŠ s MŠ –obec OK

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

22.724,05
4.865,21
768,12
114.000,00

Rozdiel – vrátenie

22.724,05
4.865,21
768,12
114.000,00

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

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia
OU - normatív
OU - vzdelávacie poukazy
OU – 5. ročné deti
OU – asistent učiteľa
OU - dopravné
OU – znevýhod. prostredia
OU - kredity
MF SR - 5% zvýšenie
UPSVaR – stravné HN
UPSVaR – pomôcky HN

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

326.116,00
3.480,00
1771,00
3.600,00
20.119,30
1.000,00
2.622,00
4.123,00
1.336,70
298,80

Rozdiel – vrátenie

326.116,00
3.480,00
1771,00
3.600,00
20.119,30
1.000,00
2.622,00
4.123,00
1.172,15
298,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164,55
0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
-

obec nemá príspevkovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám :
-

obec nemá založenú právnickú osobu

b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2009 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

9.5.2014
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Žiadateľ dotácie
Účel dotácie : bežné / kapitálové výdavky
-1-

Poskytnutá
dotácia
-2-

Vyúčtovaná
dotácia
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-3 )
-4-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

8.406,00

8.406,00

0,00

Rímsko-katolícka cirkev – kapitálové výdavky

4.000,00

4.000,00

0,00

Jednota dôchodcov - bežné výdavky

160,00

160,00

0,00

Nikola Konkoľová - bežné výdavky

30,00

30,00

0,00

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2009
o dotáciách.
c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ a účelové určenie grantu, trasferu:

-1-

Účel grantu,
transferu :
- bežný
- kapitálový
-2-

Poskytnutá
dotácia

Vyúčtovaná
dotácia

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-3-

-4-

-5-

MF SR– voľby do VUC

Bežný

600,00

600,00

0,00

MV SR - Matrika

Bežný

1.807,10

1.807,10

0,00

UPSVaR Ružomberok- protipovodňové

Bežný

2826,72

2826,72

0,00

Obvodný úrad CD aPK Žilina

Bežný

56,18

56,18

0,00

Obvodný úrad ZP Žilina

Bežný

111,44

111,44

0,00

Obvodný úrad Rbk REGOB

Bežný

350,46

350,46

0,00

MN dopravy, výstavby a RR SR –stavebný

Bežný

987,66

987,66

0,00

MN dopravy, výstavby a RR SR –cesty

Bežný

4.691,23

4.691,23

0,00

MN dopravy, výstavby a RR SR –územný plán

Bežný

5.111,86

5.111,86

0,00

Obvodný úrad Ružomberok- CO

Bežný

80,40

80,40

0,00

UPSVaR Ružomberok - strava

Bežný

727,00

724,00

3,00

UPSVaR Ružomberok - pomôcky

Bežný

116,20

116,20

0,00

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2013 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky od iných obcí
f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2013 neposkytla ani neprijala finančné prostriedky VÚC
9.5.2014
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12. Zostatky finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni obce
Zostatok k 31.12.2013 v €:
Zostatok na účtoch
- Prima bežný účet
- Prima dotačný účet
- Prima sociálny fond
- Prima bytovky
- Prima terminovaný FZ
- Prima rezervný fond RF
- VUB B T
Zostatok v pokladnici
Celkový zostatok finančných prostriedkov

5.845,84
0,00
27,66
132,41
10.945,56
35.213,37
2.137,55
4.381,79
58.684,18

13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 12.540,15 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
:
- tvorba rezervného fondu 12.540,15 EUR
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.

Vypracovala: Mgr. Anna Klavcová
ekonóm obce

Predkladá: Ing. Peter Davidík
starosta obce

V Ľubochni dňa 09.05.2014
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