Záverečný účet Obce
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za rok 2013

V Hlbokom nad Váhom, marec 2014

Záverečný účet obce za rok 2013
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Záverečný účet Obce Hlboké nad Váhom 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č..21/2012
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :

332574

Rozpočet
po zmenách
340574

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

331284
0
0
1290
318552

332084
0
7200
1290
319352

183052
10000
20000
105500

183852
10000
20000
105500
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
339284

Skutočnosť k 31.12.2013
291276,07

% plnenia
85,85

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
208700

Skutočnosť k 31.12.2013
197028,59

% plnenia
96,4

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 196700. EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 181172,60. EUR, čo predstavuje plnenie
na 92,98. %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných .6000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume.4966,40 EUR..
Príjmy dane z pozemkov boli v sume1016,83 EUR, dane zo stavieb boli v sume.3949,57 EUR
.
c) Daň za psa 71,70 EUR
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 603,90 EUR
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 1783,50 EUR
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 8430,49 EUR
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
24200

Skutočnosť k 31.12.2013
23661,47

% plnenia
96,47

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z z prenájmu budov
Z rozpočtovaných 16000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume.13973,81 EUR, čo je
92,3. % plnenie. Ide o príjem z príjem z prenájmu budovy TJ, kultúrneho domu a nájmu 12
bytovej jednotky.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných2000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2821,5 EUR, čo je
141,07. % plnenie. Z rozpočtovaného príjmu úroky 100,00EUR bol skutočný príjem 45,39
EUR, čo je 45,39 % plnenie
c. Príjmy za káblovú televíziu:
Z rozpočtovaných 3000 EUR bol skutočný príjem 3300 EUR, čo je 110 % plnenie.
d. Príjem z miestneho rozhlasu:
Z rozpočtovaného príjmu za vyhlasovanie v MR 200 EUR bol skutočný príjem 120 EUR , čo
je 60% plnenie.
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e/ Stravovanie pracovníkov obecného úradu – z rozpočtovaných 2000 EUR bolo čerpanie
1215,2 EUR, čo je 60,76 % plnenie.
f/ Príjem z 12 b.j. z rozpočtovaných 21400 EUR bolo skutočné čerpanie 2023,03 EUR čo je
9,46 %plnenie.
g/ Príjem zo sociálneho fondu – z rozpočtovaných 1000 EUR bol skutočný príjem 132,54
EUR čo je 13,25 % plnenie.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
10.
11.

ÚPSVaR
.ŽSK
Krajský stavebný úrad
OÚ odbor školstva
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
.Ministerstvo financii SR
MVRR
SPOLU

474
800
869,55
56190
308,55
600
98,11
49,46
2252
358,74
62000,41

Účel
Strava a školské potreby HN
Turistický chodník
Spoločný stavebný úrad
Školstvo
Register obyvateľstva
Voľby
Životné prostredie
Cestná doprava a PK
.Na platy v MŠ
Obecné komunikácie

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia

V roku 2013 obec nezískala granty a transfery :

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
7200
8585,600
Textová časť – príjmové finančné operácie:

% plnenia
119,24

Príjmové finančné operácie tvoria zostatok z predchádzajúceho roka.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
1290

Skutočnosť k 31.12.2013
1290

% plnenia
100

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
1290
EUR
VZOR
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Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
213852

Skutočnosť k 31.12.2013
166716,5

% plnenia
77,96

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
183052

Skutočnosť k 31.12.2013
150145,79

v tom :
Program/Názov výdavku
1.1Výkon funkcie starostu.
1.2.Členstvo v združeniach
1,3.Strategické plánovanie
3.1.Činnosť samosprávnych orgánov
4.1.Register obyvateľstva
4.2.Stavebný úrad, ŽP, PK
4.3.Káblová televízia
5.1.Ochrana pred požiarmi
6.1.Odpadové hospodárstvo
7.1.Správa a údržba komunikácii
8.1.Verejné osvetlenie
10.1.Šport
11. Kultúra

% plnenia
83,60

Rozpočet
0
300
10500
1300
300
1902
10000
2000
15000
20000
300
3400
3800

Skutočnosť
194,39
538,20
8871,59
1150
308,55
1866,47
10552,2
220,59
19671,61
3714,89
671,05
6474
2930,86

% plnenia

13.Dotácie žiakov ZŠ a MŠ v HN
14.1. Správa obecného úradu

600
113650

527,36
92454,03

87,89
81,35

Spolu

183052

150145,79

81,67

179,40
78,51
88,46
102,85
98,13
105,52
11,03
131,14
18,57
223,68
190,41
77,13

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 49000. EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume.37716,66 EUR,
čo je 76,97. % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mestskej polície,
matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 14350 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume.15150,06.EUR,
čo je 102,36 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 103400. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 87457,65 EUR,
čo je 72,46. % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
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náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 61641,67EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 615072,70
EUR, čo predstavuje ..99,23. % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných8000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 6511,59.EUR, čo
predstavuje 76,54. % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
10000

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2013
16570,71

% plnenia

Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
20000

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 20000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume..16570,71.. EUR, čo predstavuje .82,85. %.

3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
105500
105243,98

% plnenia
99

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
60000
EUR
Materská škola
45500
EUR

Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

1955628,53

1955628,53
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Neobežný majetok spolu

1940173,63

1940173,63

612,43

612,43

Dlhodobý hmotný majetok

1771998,30

1771998,30

Dlhodobý finančný majetok

167562,90

167562,90

8585,60

15454,90

8585,60

15454,90

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

1135263,04

1059238,61

Vlastné imanie

-134522,81

-125678,12

-1825,90

8844,69

192992,07

175144,88

8885,13

7400

156076,64

144259,88

28030,30

23485

1076793,78

1009771,85

z toho :
Dlhodobý nehmotný 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.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

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
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5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

1.
2

Účel
12b.j.
Regenerácia
centierspoluúčasť

Poskytovateľ
ŠFRB
Prima Banka

Záložné právo
Bianco zmenka

Zostatok
Rok splatenia
143760,58
r. 2032
23485
r. 2018

6. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 neposkytla dotácie..

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
Rozpočtová
organizácia
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

46815

46815

0
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

MDV SR

Bežné –oprava komunikácií

MF SR

Bežné – platy v MŠ

c)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

358,74

358,74

0

2252

2252

0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obci bola schválená dotácia vo výške 800,00 € na vybudovanie turistického chodníka.
VÚC
Žilina

VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

800.00

800.00

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Ô§ô§ô,k§rošnmôúsjifz0

Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2013:
Bankové účty : 12 720,27 €
Pokladňa:
2 734,63 €
Spolu:
15 454,90 €
V tom: rezerva na dovolenku a audit za rok 2013 vo výške 7400,00 €
odpad za rok 2013
1200,00 €
telefóny za rok 2013
120,00 €
plyn za rok 2013
700,00 €
transfer pre TJ za IV.štrvťrok 2013
580,00 €
vyplatený v roku 2014
Spolu:
10 000,00€
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Prebytok: 5 454,90
10% RF : 545,49
Vypracovala: Suchomelová

Predkladá: Dušan Pinčík

V Hlbokom nad Váhom dňa 14.3.2014

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume .545,49 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
545,49 EUR

Návrh uznesenia prijaté dňa 10.6.2014, č. 5/ 2014
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