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Záverečný účet Obce Dlhé Pole 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. Celkový rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako
vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa ....14.12.2012................
uznesením č..7/2012.....
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa ...13.06.2013.... uznesením č. 2/2013
- druhá zmena schválená dňa ...16.12.2013 ... uznesením č. .5/1/2013...
- tretia zmena schválená dňa ......................... uznesením č. ....
- štvrtá zmena schválená dňa ......................... uznesením č. ....
- piata zmena schválená dňa ......................... uznesením č. ....

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

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 subjekivitou
Celkový prebytok/schodok:
Vylúčenie finančných operácií:
z toho:
- vylúčenie príjmových FO:
- vylúčenie výdavkových FO:
Prebytok/schodok po vylúčení FO:

Rozpočet
schválený
838 200

Rozpočet
po zmenách
987 140

Skutočné
čerpanie
997 141

797 370
0
40 830
0
838 200

928 910
0
58 230
0
917 848

925 807
1 022
58 257
12 055
946 669

333 870
40 830
0
463 500
0

366 076
56 830
0
494 942
+69 292

377 585
60 940
0
508 144
+50 472

40 830

58 230

58 257

-40830

+11 062

-7 785
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR /iba obec/
Rozpočet na rok 2013
987 140

Skutočnosť k 31.12.2013
985 085

% plnenia
99,79 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
480 987
485 030

% plnenia
99,16 %

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 423 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume. 413 850 EUR, čo predstavuje plnenie na
...97,84.. %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných .25 330 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume..28 417 EUR, čo
je ..112,18 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume..15 222. EUR, dane zo stavieb
boli v sume...13 059.. EUR a dane z bytov boli v sume..136.. EUR. Za rozpočtový rok 2013
bolo zinkasovaných 27 885,10..... EUR, nedoplatky za rok 2013 činia 531,90. K 31.12.2013
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností celkom v sume..1 771,40 EUR.
c) Daň za psa ...2 176....
d) Daň za užívanie verejného priestranstva .....................
e) Daň za nevýherné hracie prístroje .......................
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad .....36 543....
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
69 320
70 634

% plnenia
101,89 %

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných ..13 000 . EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume.13 170 EUR, čo
je 101,30 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume..... EUR, príjem z prenajatých pozemkov
v sume...... EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume..13 170. EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných ..4 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume..5 622 EUR, čo je
.117,12 % plnenie.
c)Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb + iné poplatky:
Z rozpočtovaných ..36 470 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume..34 705 EUR, čo
je .95,16 % plnenie.
d)Úroky z vkladov:
Z rozpočtovaných ..100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume..55 EUR, čo je .55 %
plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
14 950
15 278

% plnenia
102,19
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Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery: 375 959
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
Obvodný úrad Žilina
187
2.
Obvodný úrad Žilina
103
3.
Obvodný úrad Žilina
205
4.
Krajský školský úrad Žilina
318 087
5.
Ministerstvo financií SR
4 915
6.
ŠR
1 470
7.
EÚ
259
8.
Obvodný úrad Žilina
1 807
9.
ÚPSVaR Žilina
2 339
10.
Krajský školský úrad Žilina
8 813
11.
ÚPSVaR Žilina
448
12.
KŠÚ Žilina
2 602
13.
Obvodný úrad Žilina
1 150
14.
Krajský školský úrad Žilina
5 789
15.
Obvodný úrad Žilina
645
16.
Krajský školský úrad Žilina
2 519
17.
Krajský školský úrad Žilina
1 233
18.
ÚPSVaR Žilina
13 126
19.
LESY SR , š.p.
3 000
20.
Ministerstvo dopravy
5 575
21.
ORANGE – pre ZŠ
1 480
22.
ÚPSVaR Žilina
207

EUR
Účel
CO
Pozemné komunikácie
Životné prostrednie
Školstvo
Originály-zvýšenie platov
Refundácia mzdy pre ZŠ
Refundácia mzdy pre ZŠ
Matrika
Stravné pre deti v HN
Dopravné
Školské potreby pre deti v HN
ZŠ – kreditné príplatky
Voľby VÚC
Vzdelávacie poukazy
Register obyvateľov
Pre MŠ
Pre žiakov zo sociálne znevýh.prostr
Protipovodňové opatrenia
Oprava miestnych komunikácií
Opravy miestnych komunikácií
Sponzorské
PnD

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
1 022

% plnenia

Textová časť – kapitálové príjmy:
Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných .............. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume............EUR, čo je ................ % plnenie.
Ide o príjem za predaj : - budov
...... EUR
- bytov
...... EUR

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných ....0........ EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume.1 022 .EUR, čo
predstavuje .................... % plnenie.
b) Granty a transfery
Z rozpočtovaných .......... EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume......... EUR, čo predstavuje ................ % plnenie.
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V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Investičná akcia

......

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
58 230

Skutočnosť k 31.12.2013
58 257

% plnenia
99,95 %

Textová časť – príjmové finančné operácie:
V roku 2013 bol prijatý úver v sume........................ EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa ........... uznesením č.................

Uznesením obecného zastupiteľstva č. ..1/2013... zo dňa ..13.06.2013. bolo schválené použitie
časti rezervného fondu v sume...58 230 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume....58 257.
EUR. V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume.......... EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
12 055

% plnenia

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
12 055
EUR
Základná umelecká škola
Centrum voľného času
Domov dôchodcov

Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
0

EUR
EUR
EUR

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR
Základná umelecká škola
Centrum voľného času
Domov dôchodcov

EUR
EUR
EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR /iba obec/
Rozpočet na rok 2013
422 906

Skutočnosť k 31.12.2013
438 525

% plnenia
103,69

1) Bežné výdavky :
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Rozpočet na rok 2013
366 076

Skutočnosť k 31.12.2013
377 585

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy - 01116
Finančná a rozpočt.oblasť - 0112
Iné všeobecné služby - 0133
Všeobecné verejné služby - 0160
Civilná ochrana- 0220
Ochrana pred požiarmi - 0320
Všeobecná pracovná oblasť - 0412
Cestná doprava - 0451
Nakladanie s odpadmi - 0510
Ochrana prírody a krajiny - 0540
Zásobovanie vodou - 0630
Verejné osvetlenie - 0640
Bývanie a občianska vybavenosť0660
Zdravotníctvo – 0760
Rekreačné a športové služby - 0810
Kultúrne služby a knižnica – 0820,
08205
Vysielacie a vydav.služby - 0830
Náboženské a iné spol.služby - 0840
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
159 010
9 000
2 700

% plnenia
103

% plnenia
100
107
67

190
800
21 241
18 055
49 200
2 700
30 450
10 000

Skutočnosť
158 468
9 660
1 807
1 150
187
315
22 151
20 532
51 833
2 605
32 181
15 751

8 000
5 670
17 740

6 268
5 756
23 837

78
102
134

3000
4000

3 201
3 918

107
98

24 320
366 076

17 965
377 585

74
103

99
39
104
114
105
96
99
158

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných .119 840. EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume..111 888
EUR, čo je ...93.. % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby,
aktivačných pracovníkov , protipovodňových pracovníkov, zdravotného strediska, kontrolóra
a obecnej knižnice.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných .43 106. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume.43 140 .EUR,
čo je ..100. % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných .196 510 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume.212 704 EUR,
čo je ..108% 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
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Z rozpočtovaných .6 620. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume..9 255 EUR, čo
predstavuje ...140% čerpanie./Transfer TJ, ZŤP, Klub turistov, Jednota dôchodcov, členské
ZMOS, ZMOS-Horné Považie, RVC Martin, CVC Bytča, uvítanie detí do života a PnD /
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných .......... EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume......EUR, čo predstavuje ....... % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
56 830

Skutočnosť k 31.12.2013
60 940

% plnenia
107

v tom :
Funkčná klasifikácia

rozpočet

skutočnosť

% plnenia

Výdavky verejnej správy
Cestná doprava 0451
Ochrana životného prostredia 0540
Bývanie a občianska vybavenosť

Zásobovanie vodou 0630
Zdravotníctvo 0760

56 830

2 683
58 257

102

56 830

60 940

107

Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie

Spolu
Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup softwaru - ................................... v sume.....................EUR,
- nákup telekomunikačnej techniky v sume.................EUR.
- vypracovanie projektovej dokumentácie na ............................ v sume............... EUR.
b) Ekonomická oblasť - výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov ........................... v sume........................... EUR
- nákup budov ................................ v sume........................... EUR.
c) Ekonomická oblasť - cestná doprava 0451
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie miestnej komunikácie - cesta Jašter . v sume. 23 522 EUR,
- vybudovanie parkovacích miest ............................... v sume............ EUR.
d) Ochrana životného prostredia – potok pri cintoríne 0540
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Projekt potok pri cintoríne . v sume .6 160 EUR
e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume................ EUR, z toho :
..................................
..................................
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia v sume....... EUR, z toho :
..................................
f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie:
- nákup pozemkov v lokalite ................ v sume..................... EUR,
- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume.................. EUR, z toho :
- ..............................................

g/ Zásobovanie vodou 0630:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Čerpadlo do obecného vodovodu
h/ Zdravotníctvo 0760 :
Ide o nasledovné investičné akcie:
- .zdravotné stredisko - rekonštrukcia

...... 2 683 EUR

58 257. EUR
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ch/ Vzdelávanie - školské stravovanie v základných školách
Ide o nasledovné investičné akcie:
- ............................................................

....... EUR

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných .................. EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v
sume................... EUR, čo predstavuje ............. %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
494 942
508 144

% plnenia
103

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s MŠ
508 144
EUR
Základná umelecká škola
Centrum voľného času
Domov dôchodcov
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2013

EUR
EUR
EUR

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s MŠ
EUR
Základná umelecká škola
EUR
Centrum voľného času
EUR
Domov dôchodcov
EUR
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4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

937 862

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

925 807
12 055

bežné príjmy RO

885 729

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

377 585

bežné výdavky RO

508 144

+52 133
1 022

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

1 022

kapitálové príjmy RO

0

60 940

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

60 940

kapitálové výdavky RO

0

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku /nevyčerpané dopravné+dotácia na zvýšenie originálov
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

-59 918
-7 785
-4 277
-12 062
58 257
0
+58 257
997 141
946 669
+50 472
-4 277
+46 195

Varianty riešenia hospodárenia obcí:
1.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume.......... 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 ................... EUR
Zostatok finančných operácií v sume.................... EUR, navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu ............................... EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške .................... EUR.
2.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume................... 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, upravený o nevyčerpané prostriedky
zo ŠR v sume.................. EUR navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu
EUR
Zostatok finančných operácií v sume................... EUR, navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu

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 :
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a)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
EUR, a to na :
stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume
EUR
............
b)
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
EUR, a to na :
rekonštrukciu telocvične v sume EUR
...........
c)
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 .................
d)
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od .................................... 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 .................
e)
............
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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške ............................... EUR.

3.varianta :
Schodok rozpočtu v sume... -12 062.. 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. navrhujeme vysporiadať :
- z rezervného fondu
EUR
- z ďalších peňažných fondov
EUR
- z návratných zdrojov financovania
EUR
- z finančných operácií
12 062
EUR
Zostatok finančných operácií v sume 46 195 EUR, navrhujeme použiť na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
- tvorbu rezervného fondu v sume
46 195

EUR
EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2013vo výške ....46 195.... 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 nevedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2012
- ostatné prírastky-zostatok FO z r2012
Úbytky - použitie rezervného fondu v r2013 :
- uznesenie č.4/2012 zo dňa. 21.6.2012 .........
splátky za rekonštrukciu zdravotného
strediska splácanie istiny
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
114 391
11 037
24 272
58 257

91 443
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
408
754

530

632

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

2 507 588

2 594 101

Neobežný majetok spolu

2 330 806

2 426 848

13 740

10 992

1 951 468

2 050 258

365 598

365 598

174 804

160 698

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Krátkodobé pohľadávky /315,318,319/

22 723

16 182

Finančné účty /211,221/

152 081

144 516

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 978

6 555

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok/018,019/
Dlhodobý hmotný majetok
/031,032,021,022,023,028,029,042/
Dlhodobý finančný majetok
/063 – SEVAC/
Obežný majetok spolu
z toho :

Časové rozlíšenie /381/
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 507 588

2 594 101

Vlastné imanie

1 384 312

1 369 696

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1 384 312

1 369 696

29 624

160 154

13 723

13 119

0

4 277

Dlhodobé záväzky

1 108

127 456

Krátkodobé záväzky

14 793

15 302

1 093 652

1 064 251

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie /384/

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
EUR
- voči dodávateľom
4 519 EUR
EUR
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
5 499 EUR
Napr.
/Obec neuzatvorila /uzatvorila/ v r. 2013 lízingovú zmluvu na nákup osobného automobilu ......../

Napr.
Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2015, splátky úveru
budú štvrťročné a splátky úrokov mesačné.
P.č.

Výška prijatého úveru

Výška úroku

1.
2.
3.
4.

Zabezpečenie úveru
Bianco zmenka
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2012

Splatnosť
r. 2020
r. 2032
r. 2033
r. 2020

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je doposiaľ zriaďovateľom príspevkových organizácií.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Celkové náklady
Celkové výnosy
EUR
Hospodársky výsledok - strata
EUR

EUR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Celkové náklady
Celkové výnosy

EUR
EUR
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Hospodársky výsledok - zisk

EUR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk

EUR
EUR

EUR

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

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.
/Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia ............................. Predmetom podnikania je:
- .........................
- .........................
- .........................
V roku 2012 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk

EUR
EUR
EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

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,
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

ZŠ s MŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

162 466

162 466

0
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-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozpočtová
organizácia
ZŠ s MŠ

341 830

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

337 866

Rozdiel - vrátenie
3 964 dopravné

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

prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Rozdiel

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Príspevková organizácia

-

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

Rozdiel

Vlastné finančné prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

Rozdiel

prostriedky vlastné

Príspevková organizácia

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN 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-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
ZŤP
CVČ Bytča

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4 100 EUR

4 100 EUR

0

170 EUR

170 EUR

0

1 680 EUR

1 680 EUR

0

-4-
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Klub turistov

250 EUR

250 EUR

0

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

c)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
P.č.

Poskytovateľ

1.
2.
3.
4.
5.

Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
Krajský školský úrad Žilina
Ministerstvo financií SR

Poskytnuté
prostriedky
v EUR
187
103
205
318 087
4 915

6.
7.
8.
9.

Obvodný úrad Žilina
ÚPSVaR Žilina
Krajský školský úrad Žilina
ÚPSVaR Žilina

1 807
2 339
8 813
448

10.
11.
12.
13.
14
15.

KŠÚ Žilina
Obvodný úrad Žilina
Krajský školský úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
Krajský školský úrad Žilina
Krajský školský úrad Žilina

2 602
1 150
5 789
645
2 519
1 233

16.
17.

ÚPSVaR Žilina
Ministerstvo dopravy SR

18.

LESY SR , š.p.

13 126
5 575
3 000

Účel

CO
Pozemné komunikácie
Životné prostrednie
Školstvo
Originály-zvýšenie platovškola
Matrika
Stravné pre deti v HN
Dopravné
Školské potreby pre deti
v HN
Kreditové príplatky
Voľby do VÚC
Vzdelávacie poukazy
Register obyvateľov
Pre MŠ
Pre žiakov zo sociálne
znevýh.prostr
Protipovodňové opatrenia
Opravy miestnych
komunikácií
Oprava miestnych
komunikácií

Použité
prostriedky
v EUR
187
103
205
318 087
4 602

Rozdiel

313

1 807
2 339
4 849
448

3 964

2 602
1 150
5 789
645
2 519
1 233
13 126
5 575
3 000

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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Obec

f)

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

12. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu

Vypracovala: Irena Gajdošíková

Predkladá: Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

V ..Dlhom Poli . dňa ...09.06.2014 ....
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