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Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2013
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec zostavila rozpočet na rok 2013 podľa ustanovenia § 10 ods. 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.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Z prebytku bežného rozpočtu boli vykryté
výdavkové finančné operácie (splátky úveru).
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hniezdnom dňa 13.12.2012
uznesením č. 7/2013, bod A./3.
Rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami. Tieto úpravy boli
schválené obecným zastupiteľstvom dňa 22.4.2013, uznesením č. 2/2013, bod A./6 a dňa
10.12.2013 uznesením č. 8/2013 bod A./4.

Rozpočet obce po zmenách k 31.12.2013:

Rozpočet
Príjmy celkom:
z toho:
Bežné príjmy
Príjmy RO - bežné
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom:
z toho:
Bežné výdavky
Výdavky RO
Kapitálové výdavky
Výdavky RO - kapitálové
Finančné výdavky
Rozpočet obce za rok 2013
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764 139,00

Rozpočet po zmenách
946 642,85

753 239,00
10 900,00
0,00
0,00
764 139,00

863 401,00
11 680,85
67 721,00
3 840,00
884 432,50

321 647,00
400 400,00
0,00
0,00
42 092,00
0,00

356 282,00
480 828,50
4 740,00
0,00
42 582,00
62 210,35
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v eur
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

946 642,85

939 220,94

99,22

1) Bežné príjmy – daňové príjmy v eur:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

379 849,00

379 618,77

99,94

a) Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve
Z rozpočtovanej finančnej čiastky vo výške 329 600 eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 329 599,66 eur, čo predstavuje plnenie
na 100 %. Suma podielu na dani z príjmov FO vrátane zúčtovania za rok 2012 rozpísaná
Ministerstvom financií SR vo výške 332 062 eur nebola dofinancovaná vo sume 2 462,34
eur.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 31 311 eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 31 915,43 eur, čo je
plnenie 101,93 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 7 191,05 eur, dane zo stavieb
24 598,19 eur a dane z bytov 126,19 eur. Za rozpočtový rok bolo uhradených 31 812,83 eur,
za nedoplatky minulých rokov 102,60 eur. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľností vo výške 9 069,06 eur.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 908 eur bol príjem do rozpočtu obce 908,42 eur, čo predstavuje plnenie
100,05 %. Nedoplatky k 31.12.2013 predstavujú sumu 74,13 eur.
d) Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za nevýherné hracie prístroje bola rozpočtovaná vo výške 70 eur. Príjmy z tejto dane boli
vo výške 70 eur, naplnené na 100 %.
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e) Daň za užívanie verejného priestranstva
Výber tejto dane rozpočtovanej vo výške 100 eur nebol naplnený.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočet prestavoval sumu 17 860 eur. Príjmy z tohto poplatku dosiahli výšku 17 125,26 eur,
čo je plnenie rozpočtu na 95,87 %. Nedoplatky na poplatku predstavujú k 31.12.2013 sumu
7 008,02 eur.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy v eur:
Rozpočet 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

64 243,00

57 699,17

89,81

a) Príjmy z podnikania – dividendy
Príjmy z výnosu akcií v Prima banke Slovensko rozpočtované vo výške 750 eur neboli v roku
2013 inkasované.
b) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 33 160 eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 33 300,49 eur, čo je
100,42 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 2 250,78 eur a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 31 049,71 eur.
c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 930 eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 3 214,46 eur, čo je
81,79 % plnenie. Sú to príjmy zo správnych poplatkov za vydané rozhodnutia obce, poplatky
za overovanie a matričné poplatky.
Pre príjmy z vybratých pokút vo výške 279,66 eur bol rozpočet upravený na sumu 959 eur.
Plnenie rozpočtu predstavuje 29,16 %.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:
Z rozpočtovaných 25 414 eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 20 887,62 eur, čo je
82,19 % plnenie. Tieto príjmy tvoria príjmy z predaja tovarov a služieb vo výške 15 701,53
eur, čo sú príjmy za kopírovacie práce, príjmy za relácie v miestnom rozhlase, príjmy za
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stočné, príjmy za služby spojené s užívaním bytov, príjmy za stravne zamestnancov vo výške
5 174,42 eur a príjmy za prebytočný hnuteľný majetok vo výške 11,67 eur.
d) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
Rozpočtované príjmy vo výške 30 eur sa naplnili vo výške 16,94 eur – 56,47 %. Sú to kladné
úroky z účtov finančného hospodárenia.

3) Bežné príjmy – tuzemské granty a transfery v eur:
Rozpočet 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

419 309,00

419 109,98

99,95

Obec prijala v roku 2013 nasledovné transfery a grant:
P.č. Poskytovateľ
Suma v eur Účel
1. MŽP SR - Okresný úrad Prešov
154,04 financovanie PK - životné prostredie
2. MV SR - Okresný úrad SL
484,44 financovanie PK - register obyvateľov
3. MV SR - Okresný úrad SL
3 828,00 financovanie PK - matrika
4. MDVaRR SR - Okresný úrad Prešov
75,48 financovanie PK - špecializovaný stavebný úrad
5. MDVaRR SR - Okresný úrad Prešov
1 365,24 financovanie PK - stavebný úrad
6. MŠVVaŠ SR - Okresný úrad Prešov
331 306,00 financovanie PK - školstvo
7. MŠVVaŠ SR - Okresný úrad Prešov
12 861,00 financovanie PK - školský úrad
8. MV SR - Okresný úrad SL
659,42 voľby 2013
9. ÚPSVaR, SL
5 465,22 osobitný príjemca RP a DHN
10. ÚPSVaR, SL
6 553,88 stravné pre deti v HmN
11. ÚPSVaR, SL
1 187,29 školské potreby pre deti v HmN
12. ÚPSVaR, SL
6 237,34 chránené pracovisko
13. ÚPSVaR, SL
594,08 aktivačné práce
14. ÚPSVaR, SL
3 901,68 podpora zamestnávania
15. MV SR - Okresný úrad SL
93,60 refundácia mzdy a odvodov skladníka CO
16. MV SR - Okresný úrad SL
803,88 záchranné práce pri MS
17. MDVaRR SR
965,84 cestná infraštruktúra (výtlky po zime)
18. M-PC, Bratislava
19 161,91 vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Hniezdne
19. MV SR
4 797,00 navýšenie platov zamestnancov v školstve
20. MK SR
500,00 knihy pre knižnicu
21. Európsky sociálny fond
17 714,64 terénna sociálna práca
22. Severný Spiš-Pieniny
400,00 Nestville Contry Fest 2013
SPOLU:
419 109,98

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s účelom ich poskytnutia, prípadne
prevedené do roku 2013 a zúčtované v termíne do 31.3.2013, resp. do termínu určeného
poskytovateľom.
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4) Kapitálové príjmy v eur:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

67 721,00

67 721,38

100,00

Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja pozemku vo vlastníctve obce vo výške
2 721,38 eur a prijatý kapitálový transfer na zateplenie budovy základnej školy vo výške
65000,00 eur.

5) Príjmové finančné operácie v eur:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

3 840,00

3 839,49

99,99

Tieto finančné prostriedky tvorí prevod prostriedkov z minulého roku – nevyčerpané dotácie
poskytnuté po 1.10.2013 – dotácia dopravu žiakov ZŠ (77,67 eur), nedočerpaná dotácia na
školský úrad (2 391,45 eur) a nedočerpaná dotácia z MPC Bratislava pre školu (1 370,37 eur).

6) Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - bežné
Rozpočet 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

11 680,85

11 232,15

96,16

Základná škola s materskou školou Hniezdne

11 232,15 eur

Tieto príjmy sú vytvorené prevažne vlastnou činnosťou RO ako doplnkový zdroj
financovania, o ktoré je možné prekročiť schválený rozpočet výdavkov. Ide predovšetkým
o príjmy z poplatkov za školné, za stravovanie.
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v eur
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

884 432,50

838 677,73

94,83

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

356 282,00

320 626,92

89,99

1) Bežné výdavky v eur:

v tom:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

01 Všeobecné verejné služby

Skutočnosť

% plnenia

187 061,00

153 720,46

82,18

875,00

897,48

102,57

2 585,00

2 549,36

98,62

04 Ekonomická oblasť

25 471,00

26 009,04

102,11

05 Ochrana životného prostredia

42 578,00

42 566,43

99,97

06 Bývanie a občianska vybavenosť

15 463,00

15 526,07

100,41

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

25 418,00

24 698,44

97,17

09 Vzdelávanie

19 814,00

17 569,27

88,67

10 Sociálne zabezpečenie

37 017,00

37 090,37

100,20

02 Obrana
03 Verený poriadok a bezpečnosť

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 108 161,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 83 627,77
eur, čo je 77,32 %. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obce v originálnych
kompetenciách, v prenesených kompetenciách - matrika, stavebný úrad, školský úrad ako aj
mzdy zamestnancov z evidencie ÚP, zamestnancov terénnej sociálnej práce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 39 036,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 29 214,13
eur, čo je 74,84 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného na zdravotné poistenie a sociálne
poistenie z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 187 611,00 eur bolo k 31.12.2013 vyčerpaných 186 912,51 eur, čo
predstavuje plnenie 99,63 %. Ide o prevádzkové výdavky na všetkých úrovniach obce. Sú to
výdavky na cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu,
nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5 155,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 4 553,59 eur,
čo je 88,33 % plnenie. Sú tu zahrnuté členské príspevky do združení, príspevky na dávku
v hmotnej núdzi, príspevky na náhradu mzdy počas pracovnej neschopnosti zamestnancov,
príspevok na ošatné matrikárke, odstupné a poskytnuté dotácie z rozpočtu obce.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 16 319,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 16 318,92
eur, čo predstavuje plnenie takmer 100,00 %. Ide o úroky z poskytnutej štátnej pomoci
formou úveru zo ŠFRB z roku 2006 a úroky z investičného termínovaného úveru na výstavbu
Domu smútku.

2) Kapitálové výdavky v eur:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

4 740,00

4 740,00

100,00

v tom:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

4 740,00

Skutočnosť

4 740,00

% plnenia

100,00

a) Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Z týchto finančných prostriedkov sa zabezpečila projektová dokumentácia na rekonštrukciu
budovy miestneho kultúrneho strediska.
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3) Výdavkové finančné operácie v eur:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

42 582,00

43 468,74

102,08

v tom:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

01 Všeobecné verejné služby

Skutočnosť

42 582,00

42 582,31

0,00

886,43

04 Ekonomická oblasť

% plnenia

100,00
---

Z rozpočtovaných 42 582,00 eur na splácanie istín z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 vo výške 42 582,31 eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Uvedená suma
predstavuje splátku istiny štátnej pomoci formou úveru zo ŠFRB na výstavbu 16 nájomných
bytov a splátku termínovaného úveru Prima banke Slovensko.
Čerpanie vo výške 886,43 eur je splatenie finančného prenájmu - leasingu, prostredníctvom
ktorého bol obstaraný traktor. Úhrada sa realizovala z prostriedkov podnikateľskej činnosti
obecných lesov.

4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - bežné
Rozpočet 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

480 828,50

469 842,07

97,72

Základná škola s materskou školou Hniezdne
prenesené kompetencie (ZŠ, MŠ)

350 740,42 eur

originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ)

119 101,65 eur
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4. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013
Zistenie výsledku hospodárenia za rok 2013:

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO - školy
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO - školy
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO - školy
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO - školy
Kapitálový rozpočet

867 660,07
856 427,92
11 232,15
790 468,99
320 626,92
469 842,07
77 191,08
67 721,38
67 721,38
0,00
4 740,00
4 740,00
0,00
62 981,38

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

140 172,46

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

80 915,14
59 257,32
3 839,49
43 468,74
-39 629,25
939 220,94
838 677,73
100 543,21
80 915,14
19 628,07

Vylúčenie z prebytku:
a) Nevyčerpané bežné transfery z roku 2013 presunuté do roku 2014:
88,87 eur nevyčerpaný BT na dopravné žiakov ZŠ
88,24 eur nevyčerpaný BT osobitný príjemca DHN
65 000,00 eur nevyčerpaný KT poskytnutý na riešenie havárie budovy školy
65 177,11 eur
b) Zostatok fondu prevádzky, údržby a opráv obecných bytov:
15 738,03 eur tvorba fondu údržby a opráv bytov v BD č. s. 296
Uvedené finančné prostriedky sa na účely tvorby fondov vylučujú z prebytku.
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Finančné prostriedky z nevyčerpaných bežných transferov boli odvedené na osobitný účet
obce a zaradené do rozpočtu roku 2014 prostredníctvom príjmových finančných operácií a vo
výške 177,11 eur vyčerpané do 31.3.2014. Nevyčerpaný kapitálový transfer 65 000,00 eur
bude vyčerpaný do konca roka 2014.
Prebytok rozpočtu v sume 59 257,32 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 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 znení neskorších predpisov v sume 80 915,14 eur, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu vo výške 59 257,32 eur

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume -39 629,25 eur navrhujeme vysporiadať z
-

rezervného fondu vo výške 39 629,25 eur.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške
19 628,07 eur.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Začiatočný stav k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia

Suma v eur
896,63
39 525,15

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky

0,00

- vysporiadanie schodku finančných operácií
Konečný zostatok k 31.12.2013
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov. Obec nemá uzatvorenú podnikovú kolektívnu zmluvu.
Sociálny fond

Suma v eur

Začiatočný stav k 1.1.2013

345,93

Prírastky – povinný prídel 1%

952,47

Úbytky – stravovanie

1 151,44

Konečný zostatok k 31.12.2013

6.

146,96

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v eur

AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

8 534 794,47

8 751 609,78

1 147,06

288,95

8 329 554,18

8 547 227,60

Dlhodobý finančný majetok

204 093,23

204 093,23

Obežný majetok spolu

160 510,94

214 160,44

Zásoby

29 222,00

31 846,07

Zúčtovanie medzi subj. VS

12 305,04

9 596,08

Pohľadávky

53 216,95

46 525,75

Finančné účty

65 766,95

126 192,54

0,00

0,00

1 887,11

2 747,16

1 887,11

2 747,16

8 697 192,52

8 968 517,38

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho:

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátk.

Časové rozlíšenie
z toho:
Náklady budúcich období
SPOLU

Obec Hniezdne – Záverečný účet 2013

14

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

Vlastné imanie

KZ k 31.12.2013

6 223 835,75

6 538 177,57

714,09

714,09

6 223 121,66

6 537 463,48

936 065,83

928 987,62

10 286,92

10 093,97

0,00

60 149,68

458 723,50

433 978,51

48 860,39

32 599,11

418 195,02

392 166,35

1 537 290,94

1 501 352,19

399,30

438,11

Výnosy budúcich období

1 536 891,64

1 500 914,08

SPOLU

8 697 192,52

8 968 517,38

z toho:
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subj. VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám

392 166,35 eur

- voči dodávateľom

2 709,85 eur

- voči štátnemu rozpočtu - dane

2 964,53 eur

- voči prešovskému samosprávnemu kraju – DMV
- voči štátnemu fondu rozvoja bývania

460,71 eur
423 950,42 eur

- voči zamestnancom

9 215,54 eur

- voči inštitúciám sociálneho zabezpeč. a ZP

9 241,48 eur

- voči subjektom verejnej správy - transfery

60 149,68 eur

- voči nájomníkom – finančné zábezpeky
- ostatné záväzky
- prijaté preddavky
- rezervy na dovolenky, na overenie ÚZ
- sociálny fond

Obec Hniezdne – Záverečný účet 2013

9 881,13 eur
228,40 eur
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Obec v roku 2009 uzatvorila leasingovú zmluvu na nákup traktora zn. Farmtrac. Leasing bol ukončený
v mesiaci apríl 2013.
P.
č.
1.
2.

Výška prijatého
Výška
úveru
úroku
541 791,14
1,00%
449 176,00
2,925%

Zabezpečenie
úveru
záložné právo
bianko zmenka

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2013
423 950,42 15.08.2036
392 166,35 02.07.2024

1. Obec v roku 2006 uzatvorila so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o štátnej pomoci
formou úveru na výstavbu bytového domu - 16-b.j. Splátky úveru a úroky sú realizované
mesačne vo výške 1 742,65 eur.
2. V roku 2009 poskytla obci Dexia banka Slovensko (Prima banka Slovensko a. s.) úver na
výstavbu Domu smútku. Splátky istiny úveru a úroky sú uhrádzané mesačne.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách
právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2008 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu Obce Hniezdne, v zmysle dodatku č. 1k tomuto VZN právnickým osobám,
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel a na záujmové vzdelávanie detí podľa zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Gréckokatolícka charita Prešov - bežné výdavky

163,00 eur

163,00 eur

0,00 eur

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO
Hniezdne – bežné výdavky
Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Hniezdne –
bežné výdavky
Slovenský červený kríž, MS Nová Ľubovňa –
bežný výdavok
Mesto Stará Ľubovňa – bežný výdavok

200,00 eur

200,00 eur

0,00 eur

300,00 eur

300,00 eur

0,00 eur

50,00 eur

50,00 eur

0,00 eur

190,00 eur

190,00 eur

0,00 eur

-4-

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
1/2008 o dotáciách a jeho dodatku č. 1

9. Podnikateľská činnosť
V roku 2013 vykonávala Obec podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávania
vydaného Okresným úradom v Starej Ľubovni, odborom živnostenského podnikania zo dňa
25.10.2004, reg. číslo 710-6885. Túto činnosť vykonávala na úseku hospodárenia v lesoch.
Obec Hniezdne – Záverečný účet 2013
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Výsledky hospodárenia:
Celkové náklady:

210 329,43 eur

Celkové výnosy:

186 638,61 eur

Hospodársky výsledok – strata:

23 690,82 eur

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v roku 2013 – strata – bude vykrytá zo
ziskov minulých rokov (účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov).

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
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 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 – rozpočtovej organizácii
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou
Hniezdne

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
113 217,99

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel vrátenie

113 217,99

0,00

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou
Hniezdne
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Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
356 712,95

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
356 624,08

Rozdiel vrátenie
88,87
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu:

-1-

-2-

MŽP SR

financovanie PK – životné prostredie

MDVaRR SR

financovanie PK– špecial. stavebný úrad

MDVaRR SR

financovanie PK – stavebný poriadok

MŠVVaŠ SR

financovanie PK – školstvo

MŠVVaŠ SR

financovanie PK – školský úrad

MV SR

financovanie PK – matrika

MV SR

financovanie PK – REGOB

MV SR

financovanie PK – voľby 2013

MV SR

navýšenie platov zamestnancov školstva

MV SR
MDVaRR SR
MK SR

Knihy pre knižnicu

MŠ SR

riešenie havarijnej situácie

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

osobitný príjemca RP a DHN

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Aktivácia dlhodobo nezamestnaných

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Školské potreby pre deti v HmN

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Podpora zamestnávania

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Stravné pre deti v HmN

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Chránené pracovisko

Metodicko-pedagogické
centrum Bratislava
Európsky sociálny fond

Suma poskytnutých
prostriedkov v r.
2013
-3-

Suma použitých

Rozdiel

prostriedkov v r. 2013

(stĺ. 3- stĺ. 4)

-4-

-5-

154,04

154,04

0,00

75,48

75,48

0,00

1 365,24

1 365,24

0,00

331 306,00

331 217,13

88,87

12 861,00

12 861,00

0,00

3 828,00

3 828,00

0,00

484,44

484,44

0,00

659,42

659,42

0,00

4 797,00

4 797,00

0,00

záchranné práce pri MS

803,88

803,88

0,00

cestná infraštruktúra

965,84

965,84

0,00

500,00

500,00

0,00

65 000,00

0,00

65 000,00

5 465,22

5 376,98

88,24

594,08

597,08

0,00

1 195,20

1 195,20

0,00

3 901,68

3 901,68

0,00

6 545,97

6 545,97

0,00

6 237,34

6 237,34

0,00

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

19 161,91

19 161,91

0,00

Terénna sociálna práca

17 714,64

17 714,64

0,00

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu

Vypracovala:
Anna Krompaščíková

V Hniezdnom dňa 26.mája 2014
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Predkladá:
Ing. Viktor Selep
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12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- Záverečný účet obce Hniezdne a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad
- použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov v sume 19 628,07 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 tvorbu rezervného fondu
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
- Záverečný účet obce Hniezdne za rok 2013
- správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Hniezdne za rok 2013
- správu audítora za rok 2013
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