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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 na rok 2014 t.j. bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č. 14/2013. 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát : 

- prvá zmena schválená dňa : 12.12.2014 uznesením č. 18/2014 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014 

 Schválený rozpočet Schválený rozpočet po 

poslednej zmene 

Príjmy celkom 166 385,00 185 035,79 

Z toho:    

Bežné príjmy  166 385,00 178 379,88 

Kapitálové príjmy  0,00 2813,14 

Finančné príjmy  0,00 3842,77 

Výdavky celkom 165 373,00 184 885,79 

Z toho:    

Bežné výdavky  165 373,00 177 960,82 

Kapitálové výdavky  0,00 6 924,97 

Finančné výdavky  0,00 0,00 

Rozpočet obce +1012 +150,00 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

185 035,79 179 392,42 96,95 

   

Z rozpočtovaných celkových príjmov  185 035,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

179 392,42 EUR, čo predstavuje 96,95 % plnenie. 
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1. Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

178 379,88 172 311,01 96,60 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov   178 379,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 

v sume 172 311,01 EUR, čo predstavuje 96,60 % plnenie.  

a/ daňové príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

152 415,00 144 090,75 94,54 

 

Výnos dane a z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 125 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 117 266,82 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 93,81 %. 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 20 532,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 19 818,35 EUR, 

čo je 96,52% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 218,71 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 7 568,90 EUR a dane z bytov boli v sume 30,74 EUR.  Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 19 818,35 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 295,73 EUR. Celkovo 

k 31.12.2014 obec  eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 223,27 EUR. 

Daň za psa 761,40 EUR. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 121,30 EUR. 

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR.  

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6 122,88 EUR. 

b/ nedaňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

6 909,00 8 286,45 119,94 
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Príjmy z podnikania a v z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 6 909,00 EUR bol skutočný príjem 8 286,45 EUR, čo je 119,94 % plnenie. 

Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 345,10 EUR a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2438,46 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky – správne poplatky:  

Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 397,58 EUR, čo je 

397,58 % plnenie. 

Poplatky  a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 5 090,80 EUR. 

c/ iné nedaňové  príjmy :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

2 515,58 2 375,24 94,42 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 515,58 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 

375,24 EUR, čo predstavuje 94,42 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z výťažkov z lotérií a i.p.h., príjmy 

z dobropisov a pod. 

Prijaté granty a transfery  

Z rozpočtovaných grantov a transferov 16 540,30 EUR bol skutočný príjem vo výške 

17 558,57 EUR, čo predstavuje 108,79 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVR 197,00 Dotácia HN strava MŠ 

OU 2155,89 Voľby prezidenta SR 

OU 1410,01 Voľby do EP  

ÚPSVR 455,17 AČ d.č. 20/§52/2014/ZV 

OU  1329,26 Komunálne voľby 

ÚPSVR 1954,14 MŠ d.č.12/§50j/NS/2014/ZV 

Úrad vlády SR 2376,00 Podpora futbalu v obci 

MV SR 1832,87 Dotácia matrika  

MV SR  195,36 Dotácia REGOB 
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MDV RR SR 550,56 Činnosť Stavebného úradu  

MDV RR SR 25,57 Cestná doprava a PK 

OÚ, o. star. O ŽP 55,48 Životné prostredie  

OÚ, od.krízového riadenia  53,60 Sklad CO 

OÚ BB, o.školstva 651,00 Učebné pomôcky 

BBSK 400,00 Podpora rozvoja reg. Kultúry – 

Podkrivánska Heligonka 

ÚPSVaR 3 684,54 Dohoda č. 08/§52/2014/ZV 

Aktivačná činnosť 

ÚPSVaR 232,12 Dohoda č. 08/§52/2014/ZV 

Aktivačná činnosť 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

2 813,14 3 238,64 115,13 

 

Kapitálové príjmy v roku 2014 boli schválené po poslednej úprave rozpočtu v sume 2 813,14 a  

skutočné plnenie bolo vo výške 3 238,64 EUR. 

Granty a transfery 

V uvedenom roku nám bola poskytnutá kapitálová dotácia z MF SR na individuálne potreby obcí 

suma 2 500,00 EUR.  

Príjem  z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Ako ďalší kapitálový príjem bol v roku 2014 z odpredaja obecných pozemkov v sume 738,64 

EUR. 
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3. Príjmové finančné operácie:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

3 842,77 3 842,77 100,00 

 

Príjmové finančné operácie v roku 2014 boli rozpočtované v sume 3 842,77 a ich skutočné plnenie 

k 31.12.2014 bolo v sume 3 842,77 EUR.  

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2014 zo dňa 12.12.2014 bol schválený prevod 

finančných prostriedkov vo výške 3 842,77 EUR z účtu rezervného fondu so zapojením do 

príjmových finančných operácií na vykrytie schodku celkového rozpočtu na rok 2014. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 %  čerpania 

184 885,79 171 541,04 92,78 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 184 885,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 

v sume 171 541,04 EUR, čo predstavuje 92,78 % čerpanie. 

1. Bežné výdavky 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 %  čerpania 

177 960,82 164 616,07 92,50 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 177 960,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 

v sume 164 616,07 EUR , čo predstavuje 92,50 %  čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

Z rozpočtovaných 64 929,92 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 61 367,93 EUR, 

čo je 94,51 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, spoločného 

stavebného úradu, aktivačných pracovníkov, pracovníkov školstva. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 23 840,26 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 23 320,02 EUR, 

čo je 97,82 % čerpanie. 
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Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 84 766,62 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 76 184,12 EUR, 

čo je 89,88 % čerpanie. Ide o prevádzkové náklady 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 4424,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 3744,00 EUR, čo 

predstavuje 84,63 % čerpanie . 

2. Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

6 924,97 6 924,97 100,00 

 

Kapitálové výdavky ich schválený rozpočet bol po poslednej úprave 6 924,97 EUR aj ich skutočné 

čerpanie k 31.12.2014 bolo v sume 6 924,97 EUR.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a/ Modernizácia verejného osvetlenia  

Skutočné čerpanie bolo v sume 1 512,00 EUR. 

b/ Modernizácia miestneho rozhlasu  

Skutočné čerpanie bolo v sume  1421,10 EUR. 

c/ Výstavba Altánku pri Multifunkčnom ihrisku  

Skutočné čerpanie bolo v sume 3 991,87 EUR. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

Výdavkové finančné operácie sa v roku 2014 nerozpočtovali ani nenastalo ich čerpanie. 
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4. Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

Bežné príjmy  172 311,01 

Bežné výdavky  164 616,07 

Bežný rozpočet +7694,94 

Kapitálové príjmy 3238,64 

Kapitálové výdavky  6924,97 

Kapitálový rozpočet -3686,33 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  +4008,61 

Vylúčenie z prebytku 2376,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 

1632,61 

Príjmy finančných operácií 3842,77 

Výdavky finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií +3842,77 

PRÍJMY SPOLU 179 392,42 

VÝDAVKY SPOLU 171 541,04 

Hospodárenie obce 7851,38 

Vylúčenie z prebytku 2376,00 

Upravené hospodárenie obce 5475,38 

 

Prebytok rozpočtu v sume 4 008,61 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 2 376,00 EUR navrhujeme použiť na:  

- tvorbu rezervného fondu 1 632,61 EUR 

Zostatok finančných operácií v sume 3 842,77 EUR, navrhujeme použiť na:  

- tvorbu rezervného 3 842,77 EUR 
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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:  

a/ nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 376,00 EUR a to na :  

- podpora futbalu v obci /nákup športového oblečenia a športových potrieb/. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo 

výške 5 475,38 EUR. 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014 497,72 

Prírastky   z prebytku rozpočtu za uplynulý                   

rozpočtový rok  

18 470,30 

 z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 

z podnikateľskej činnosti po zdanení 

0,00 

  z finančných operácií 0,00 

Úbytky 

- použitie RF 

 Uznesenie OZ č.  .... zo dňa .... 

obstaranie  ............................ 

--- 

 Uznesenie OZ č.  .... zo dňa .... 

obstaranie  ............................ 

--- 

  

 Krytie schodku rozpočtu  -  Uznesenie OZ č.  18/2015 

zo dňa 12.12.2014 

3 842,77 

 Ostatné úbytky --- 

KZ k 31.12.2014 15 125,25 
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Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS 1.1.2014 5,96 

Prírastky   Povinný prídel – 1,5  %  511,63 

 Povinný prídel - ........... % --- 

 Ostatné prírastky /mylná platba/ 53,88 

Úbytky   Závodné stravovanie  357,30 

 Regeneráciu PS, dopravu 0,00 

 Dopravné  0,00 

  Ostatné úbytky  136,00 

KZ k 31.12.2014 78,17 

 

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 938096,91 893186,66 

Neobežný majekok spolu 912407,97 866471,01 

Z toho:    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 797225,07 751288,11 

Dlhodobý finančný majetok 115182,90 115182,90 

Obežný majetok spolu  24528,14 26459,71 

Z toho:    

Zásoby 11,91 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

0,00 0,00 
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Dlhodobé pohľadávky  0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  2114,47 916,29 

Finančné účty 22401,76 25543,42 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlhodobé 

0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krátkodobé 

0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1160,80 255,94 

 

PASÍVA  

Názov ZS k 1.1.2014 v EUR KZ k 31.12.2014 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

938096,91 893186,66 

Vlastné imanie  355809,22 348278,51 

Z toho:    

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy  0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  355809,22 348278,51 

Záväzky  8599,21 4250,71 

Z toho:   

Rezervy 5632,69 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

0,00 2376,00 

Dlhodobé záväzky  5,96 24,29 

Krátkodobé záväzky  2960,56 1850,42 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  573 688,48 540 657,44 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

Obec Podkriváň k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:  

 - voči dodávateľom /neuhradené faktúry pred dátumom splatnosti/   1 850,42  EUR 

 Obec Podkriváň v roku 2014 nepožiadala žiadne bankové inštitúcie o úver.  

 

8. Prehľad  o poskytnutých dotáciách právnickým 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. 5/2008 o dotáciách, právnickým, 

fyzickým osobám – podnikateľov, občianskym združeniam na podporu všeobecne 

prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť 

- bežné výdavky na ....... 

- kapitálové výdavky na ........ 

-1- 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

-2- 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

-3- 

Rozdiel 

/stl.2  - stl.3/ 

 

-4- 

Futbalový oddiel Podkriváň 1500,00 1500,00 0,00 

Turistický oddiel Podkriváň 200,00 200,00 0,00 

OZ Holubica Podkriváň 250,00 250,00 0,00 

HKM Blesky /záujmová činnosť detí/ Detva 180,00 180,00 0,00 

CVČ MAJA /záujmová činnosť detí/ Detva 180,00 180,00 0,00 

 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2008 

o dotáciách. 

9. Podnikateľská činnosť 

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia Žo – 2002/13472/00002/6EH, zo dňa 

14.08.2002 

 Predmetom podnikania je:  

- podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu, deň začatia 

živnosti : 10.11.1997. 

V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  
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Celkové náklady   4 104,58 EUR 

Celkové výnosy    4 199,01 EUR 

Hospodársky výsledok – zisk      94,43 EUR 

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

účte. 

 

10.  Finančné usporiadanie vzťahov voči  

a/ zriadeným a založeným právnickým osobám  

b/ štátnemu rozpočtu 

c/ štátnym fondom  

d/ rozpočtom iných obcí  

e/ rozpočtom VÚC 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 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 rozpočtu 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 

Obec Podkriváň v roku 2014 nemala zriadené rozpočtové organizácie ani príspevkové organizácie. 

b/ Finančné zúčtovanie voči štátnemu rozpočtu:  

Poskytovateľ 

 

 

-1- 

Účelovo určenie grantu, transferu 

uviesť: 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

-2- 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

-3- 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

 

-4- 

Rozdiel 

(stĺ.3-stĺ.4) 

 

-5- 

MV SR Matrika – bežný transfer 1832,87 1832,87 0,00 

MV SR REGOB – bežný transfer  195,36 195,36 0,00 
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MDV RR SR Činnosť stavebného úradu – 

bežný transfer  

550,56 550,56 0,00 

MDV RR SR Cestná doprava a PK - bežný 

transfer 

25,57 25,57 0,00 

OÚ, o. star. 

O ŽP 

Starostlivosť o životné prostredie 

– bežný transfer 

55,48 55,48 0,00 

OÚ, o. 

krízového 

riadenia  

Skladník CO – bežný transfer 53,60 53,60 0,00 

OÚ BB o. 

školstva  

Učebné pomôcky pre deti MŠ 

(predškoláci) – bežný transfer  

651,00 651,00 0,00 

Okresný úrad Voľby prezidenta SR – bežný 

transfer 

2155,89 2155,89 0,00 

Okresný úrad Voľby do Európskeho parlamentu 

– bežný transfer 

1410,01 1410,01 0,00 

Okresný úrad Komunálne voľby – bežný 

transfer 

1329,26 1329,26 0,00 

ÚPSVaR Dotácia HN strava deti MŠ – 

bežný transfer 

197,00 197,00 0,00 

ÚPSVaR Aktivačná činnosť d. č. 

20/§52/2014/ZV – bežný transfer 

687,29 687,29 0,00 

ÚPSVaR Aktivačná činnosť d. č. 

08/§52/2014/ZV – bežný transfer 

3684,54 3684,54 0,00 

ÚPSVaR MŠ – d.č. 12/§50j/NS/2014/ZV – 

bežný transfer 

1954,14 1954,14 0,00 

MF SR  Individuálne potreby obcí – 

modernizácia miestneho rozhlasu 

a verejného osvetlenia – 

kapitálový transfer 

2500,00 2500,00 0,00 

Úrad vlády 

SR 

Podpora futbalu v obci – bežný 

transfer 

2376,00 0,00 2376,00 

 

 

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
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Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

d/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadne zmluvy s inými obcami. 

e/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

VÚC Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

Banskobystrický samosprávny kraj 

- Podpora rozvoja regionálnej kultúry – 

Podkrivánska heligónka – bežný transfer 

 

400,00 400,00 0,00 

 

 

11. 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 Podkriváň a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške  5 475,38  EUR. 

 

 

  

 

 

 

 

 


