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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 vyrovnaný a kapitálový
rozpočet ako schodkový. Schodok
kapitálového rozpočtu sa vyrovnal príjmovými finančnými operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č. 69/2013.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 13.3.2014 uznesením č. 12/2014
- druhá zmena schválená dňa 21.8.2014 uznesením č. 57/2014
- tretia zmena schválená dňa 11.12.2014 uznesením č. 17/2014

Rozpočet obce k 31.12.2014

139 500

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
172 100

133 500
1 000
5 000
139 500

135 000
4 700
32 400
165 100

133 500
6 000
0
vyrovnaný

123 080
38 020
4 000
prebytkový

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
172 100

Skutočnosť k 31.12.2014
171 116,93

% plnenia
99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 139 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
171 116,93 EUR, čo predstavuje 122,66 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
135 000

Skutočnosť k 31.12.2014
135 078,18

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 135 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
135 078,18 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
113 976,50

Skutočnosť k 31.12.2014
113 976,68

% plnenia
100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 70 265 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 70 265,50 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 40 192 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 40 193, 16. EUR, čo je
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37 425,05 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 2 759,89 EUR a dane z bytov boli v sume 8,22 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 40 193,16 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2014 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 14 829,37 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 557,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 557,50 EUR, čo je 100
% plnenie. K 31.12.2014 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 112 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 119,52 EUR, čo je 107 %
plnenie. K 31.12.2014 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 2 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 841 EUR, čo je 100
% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 841 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
0 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad v sume 65 EUR.

4

b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
11 902,50

Skutočnosť k 31.12.2014
11 751,41

% plnenia
99

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 461 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 463,31 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z odmeny z hospodárskeho výsledku
v sume 37,08 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 981,95 EUR, príjem za prenájom
hrobového miesta 38 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 5 166,28
EUR a príjem z prenajatých strojov v sume 240 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 810,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 656,60 EUR, čo je
95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z poplatkov za porušenie predpisov v sume 10
EUR, za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vyhlásenie, platby za vzdelávanie, vyseparovaný
odpad, predaj zberných nádob) v sume 2 342,63 €, poplatky za stravné v sume 290,99 EUR,
poplatky z vkladov na bankových účtoch v sume 12,98 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
442

Skutočnosť k 31.12.2014
442,68

% plnenia
100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 442,68 EUR, bol skutočný príjem vo výške 442,68
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z odvodov z hazardných
hier (stávkových hier), poplatky za porušenie predpisov
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 8 679 EUR bol skutočný príjem vo výške 8 674,41 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo dopravy, výstavby SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
2 536,93
328,86
5 584,97
20,69
158,07
44,89

Účel
voľby
rodinné prídavky-osob.príjemca
dohody § 50 j
cestná doprava
register obyvateľov
starostlivosť o životné prostredie

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Nerozpočtované granty boli prijaté vo výške 233 EUR na usporiadanie MDD.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
4 700

Skutočnosť k 31.12.2014
4 670,05

% plnenia
99

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 4 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4 670,05 EUR, čo
predstavuje 99 % plnenie.

Granty a transfery
V roku 2014 obec Slaská nemala rozpočtované a ani neprijala kapitálové granty a transfery.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
32 400

Skutočnosť k 31.12.2014
31 368,70

% plnenia
97

Z rozpočtovaných finančných príjmov 32 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
31 368,70 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.
V roku 2014 obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 13.3.2014 uznesením č. 10/2014 prijatie úveru
do výšky 50 000 EUR. Obec v priebehu roka prijala úver vo výške 31 368,70 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
165 100

Skutočnosť k 31.12.2014
162 815,02

% čerpania
99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 165 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 162 782, 02 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
123 080

Skutočnosť k 31.12.2014
122 330,56

% čerpania
99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 123 080 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume
122 330,56 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
Funkčná

klasifikácia

01.1.1.6

Obce

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
65 729,48
65 416,73
100

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na platy zamestnancov obce,
odvody do poisťovní, výdavky na nákup kancelárskych potrieb, publikácií, licenciu na geoportál,
PHM, servis, diaľničnú známku (Renault), údržbu výpočtovej techniky, reklamu a inzerciu,
vyhotovenie PHSR a platbu za audítorské služby
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Funkčná

klasifikácia

01.1.2

Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
497,00
492,87
99

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na poplatky banke.
Funkčná

klasifikácia

01.6.0

Všeobecné verejné služby

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
2539,52
2 536,93
100

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na zabezpečenie volieb.
Funkčná

klasifikácia

01.7.0

Transakcie verejného dlhu

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
1 183,00
1 071,52
91

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na splátku úrokov z úveru.
Funkčná

klasifikácia

03.2.0

Ochrana pred požiarmi

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
75,00
76,09
101

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na elektrickú energiu a kontrolu
hasiacich prístrojov.
Funkčná

klasifikácia

04.5.1.3

Správa a údržba ciest

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
79,00
77,23
98

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na materiál, palivo na zimnú údržbu
ciest a poplatok za prenájom.
Funkčná

klasifikácia

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
3 772,52
3 824,89
101

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na platy a odvody do poisťovní pre
zamestnancov, energie, materiál, palivo na zber bio odpadu, odvoz komunálneho odpadu.
Funkčná

klasifikácia

05.3.0

Znižovanie znečisťovania

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
3240,00
3 147,63
97

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na materiál a poplatok za
spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na ,,Protipovodňové opatrenia“.
Funkčná

klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

plnenie
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06.2.0

Rozvoj obcí

po zmenách
23 437,48

v%
23 085,18

98

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na platy a odvody do poisťovní pre
zamestnancov Ocú a pracovníkov zamestnaných na základe Dohody s Úradom práce sociálnych
vecí a rodiny v Banskej Štiavnici. Nákup materiálu, pracovného oblečenia, paliva na kosenie,
PHM do traktora, servis, prevádzkové stroje, stravovanie zamestnancov.
Funkčná

klasifikácia

06.4 0

Verejné osvetlenie

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
2691,00
2 686,92
100

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na energie a materiál.
Funkčná

klasifikácia

08.1.0

Rekreačné a športové služby

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
6 121,00
6 147,78
100

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na energie, vodu, materiál, palivo
na kosenie, výdavky na turnaj, dotáciu pre športovcov.
Funkčná

klasifikácia

08.2.0.9

Ostatné kultúrne služby

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
8 086,00
8 269,38
102

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na energie v klube dôchodcov
a kultúrnom dome, materiál, údržbu podlahy v sále kultúrneho domu, výdavky na zabezpečenie
prehliadky v speve.
Funkčná

klasifikácia

08.3.0

Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
700,00
609,28
87

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na noviny Hlásnik, poplatky SOZE
a Slovgramu a nákup materiálu.
Funkčná

klasifikácia

08.4.0

Náboženské a iné spoloč. služby

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
1 924,00
1 916,89
100

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na energie v dome smútku, nákup
kytíc na pietne akty, poplatok za aktualizáciu softvéru na evidenciu pohrebiska, nákup PHM na
kosenie cintorína, opravu strechy domu smútku.
Funkčná

klasifikácia

09.5.0

Nedefinovateľné vzdelávanie

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
1 229,00
1 217,88
99
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V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na vzdelávanie, školenia a cestovné
výdavky .
Funkčná

klasifikácia

09.5.0.2

Centrá voľného času

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
117,00
117,00
100

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na záujmové krúžky pre žiakov
z obce Slaská.
Funkčná

klasifikácia

10.2.0.2

Ďalšie soc. služby - staroba

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
1 330
1 307,50
98

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky na príspevok na stravovanie
starobných dôchodcov v zariadení SČK.
Funkčná

klasifikácia

10.7.0

Soc.pomoc občanom v hm. núdzi

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
329,00
328,86
100

V tejto funkčnej klasifikácií sú použité finančné prostriedky poskytnuté z ÚPSVaR na rodinné
prídavky pre poberateľov z dôvodu záškoláctva.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 52 194,50 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 52 195,37 EUR,
čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov
zamestnaných cez úrad práce, kontrolórky obce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 19 227,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 19 045,58 EUR,
čo je 99 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 44 403,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 43 953 EUR, čo
je 99 % 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 6 072 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 6 065,09 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
Medzi najdôležitejšie výdavky patrí členský príspevok pre ZMOS, ZMO, OZ Žiarska kotlina vo
výške 177,33 EUR, nemocenský príspevok vo výške 274,47 EUR, dotácia pre Športový klub
Slaská vo výške 3 320 EUR, ZO Jednoty dôchodcov v Slaskej vo výške 1 000 EUR, OZ PRO
Slaská vo výške 1 176,29 EUR, centrá voľného času v Žiari nad Hronom na činnosť krúžkov vo
výške 117 EUR.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 183 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1 071,52 EUR, čo
predstavuje 91 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
38 020

Skutočnosť k 31.12.2014
36 984,46

% čerpania
97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 38 020 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 36 984,46 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu
Funkčná ekonom. Názov
klasif.
klasif.
01.1.1.6
711001 Pozemkov
01.1.1.6
711001 Pozemkov
01.1.1.6
711001 Pozemkov
01.1.1.6
712001 Budov, objektov
05.3.0
716 Prípravná a proj.
dokumentácia

zdroj
41
43
52
52
43

Rozpočet
Skutočnosť plnenie
po zmenách
v%
990,00
990,09
100
1 450,00
1 445,67
100
5 000,00
4 346,82
87
27 400,00
27 021,88
99
3 180,00
3 180,00
100
38 020,00

36 984,46

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 7 440 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 6 782,58 EUR, čo
predstavuje 91 % čerpanie.
b) Nákup budov, objektov alebo ich častí
Z rozpočtovaných 27 400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 27 021,88.EUR,
čo predstavuje 99 % čerpanie.
c) Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 3 180 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 3 180 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
4 000

Skutočnosť k 31.12.2014
3 500

% čerpania
88

Z rozpočtovaných 4 000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 3 500 EUR, čo predstavuje 88 %.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií .
Funkčná ekonom. Názov
klasif.
klasif.
01.7.0
821005 Z ban .úverov

zdroj

Rozpočet
Skutočnosť plnenie
po zmenách
v%
41
4 000,00
3 500,00
88

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
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

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
135 078
122 331
+ 12 747
4 670
36 984
- 32 314
- 19 567
0
- 19 567
31 369
3 500
+ 27 869
171 117
162 815
8 302
0
8 302
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Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010/*
(v eurách)
Číslo
riadku

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

Suma

1

PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)

171 117

2

v tom: daňové príjmy (100)

113 977

3

nedaňové príjmy (200)

16 864

4

granty a transfery (300)

8 907

5

príjmové finančné operácie (400, 500)

6

z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

7

31 369

prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

31 369

8

VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)

162 815

9

v tom: bežné výdavky (600)

122 331

10

kapitálové výdavky (700)

36 984

11

výdavkové finančné operácie (800)

3 500

12

Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)

8 302

13

Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1r.5-r.8+r.11)

14

Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - )

15

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - )

16

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)

17

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)

-19 567
-5 987
920
-5 067
-24 634

Schodok rozpočtu v sume 19 567 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 bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :
- z návratných zdrojov financovania v sume 19 567 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 27 869 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 19 567 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 8 302 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2014 vo výške 8 301,91 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 znení
neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
10 144,43
5 761,46
15 905,89

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky - darčekové poukážky
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
136,88
312
0,11
410
0,11
38,88

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

935 365,74

948 542,79

Neobežný majetok spolu

910 511,28

921 680,55

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

822 043,28

833 215,55

Dlhodobý finančný majetok

88 468

88 468

24 579,66

26 440,69

438,48

545,46

312

0

0

0

7 775,61

1 642,20

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
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Finančné účty

16 053,57

24 253,03

274,80

421,55

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

935 365,74

948 542,79

Vlastné imanie

746 202,11

749 711,81

2 097,42

0

Výsledok hospodárenia

744 104,69

749 711,81

Záväzky

11 584,38

36 017,69

3 137

650

136,75

70,75

8 310,63

7 428,24

0

27 868,70

177 579,25

162 813,29

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

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

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 dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

27 868,70
1 111,43
0
3 477,33
2 834,47
5,01

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o termínovanom úvere na kúpu nehnuteľností – stavieb a
pozemkov. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky úveru budú mesačné vo
výške 500 EUR a splátky úrokov tiež mesačné.
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Poskytovateľ
úveru

Prima banka
Slovenko,a.s.

Účel

Kúpa
nehnuteľností

Výška
prijatého
úveru

31 368,70

Výška
úroku

2,50

Zabezpečenie
úveru

Vista
blankozmenka
č. 55/002/14

Zostatok
k 31.12.2014

27 868,70

Splatnosť

r. 2022

8. 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.1/2008 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

OZ Športový klub Slaská - bežné výdavky
na športovú činnosť
OZ PRO Slaská na činnosť- bežné výdavky
ZO Jednota dôchodcov Slovenska na aktivity
klubu dôchodcov- bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

3 320,00

3 320,00

0

1 350,00
1 000,00

1 176,29
1 000,00

173,71
0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.1/2008
o dotáciách. OZ PRO Slaská vrátilo nevyčerpanú dotáciu na bežný účet obce Slaská.

9. 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.
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a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie

Ministerstvo Voľby prezidenta

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 285,35

1 285,35

0

784,17

784,17

0

467,41

467,41

0

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

vnútra SR
Ministerstvo Voľby do EP
vnútra SR
Ministerstvo Voľby do samosprávy obcí
vnútra SR
ÚPSVaR

Rodinné prídavky

328,86

328,86

0

ÚPSVaR

Dohoda č. 41/2013

3 516,47

3 516,47

0

ÚPSVaR

Dohoda č. 13/2013

480,00

480,00

0

ÚPSVaR

Aktivačná činnosť

1 588,50

1 588,50

0

20,69

20,69

0

158,07

158,07

0

44,89

44,89

0

Ministerstvo Cestná doprava
dopravy
Ministerstvo Register obyvateľov
vnútra SR
Ministerstvo Životné prostredie
vnútra SR
b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu s inými obcami.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu s VÚC
Obec Slaská nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu, ani podnikateľský subjekt.

10.Výsledok hospodárenia v účtovníctve
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/21513/2013-31 ako rozdiel výnosov
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účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.
Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného
zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.
Trieda 6 – Výnosy 157 367,67 EUR
Trieda 5 – Náklady 153 857,97 EUR
Obec vykázala vo svojej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 kladný výsledok
hospodárenia vo výške 3 509,70 EUR, ktorý bude účtovne usporiadaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Hodnotenie plnenia programov obce
Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia,
ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní
verejných zdrojov. Programový rozpočet zahŕňa aj aktivity rozpočtovej organizácie. Hodnotenie
programu sa uskutočňuje v porovnaní so schváleným programovým rozpočtom. Obecné
zastupiteľstvo v Slaskej na svojom zasadnutí schválilo uznesením č. 69/2013 od 1.1.2014
neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce.
V Slaskej, dňa 24.06.2015

Daniel G e l i e n
starosta obce Slaská
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