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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 Hniezdne na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet
bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2013 uznesením č. 8/2013 bod
A./7.
Rozpočet bol zmenený:
- dňa 20.10.2014 uznesením č. 6/2014, bod A./3
- rozpočtovými opatreniami starostu obce č. 1-27/2015 pre obec
- rozpočtovými opatreniami starostu obce č. 2014/01-PK(OK)-2014/21-PK(OK) pre školu
Rozpočet obce k 31.12.2014

821 480,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 164 677,00

810 480,00
0,00
0,00
11 000,00
821 480,00

887 686,00
187 190,00
78 577,00
11 224,00
1 147 204,00

315 168,00
0,00
58 620,00
447 692,00

374 546,00
163 528,00
49 870,00
559 260,00

0,00

86 140,00

0,00

17 473,00

Schválený
rozpočet
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 subjektivitou
v tom kapitálové výdavky:

Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1 153 453,00

Skutočnosť k 31.12.2014
1 153 450,93

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 153 453,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 1 153 450,93 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
887 686,00

Skutočnosť k 31.12.2014
887 683,82

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 887 686,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
887 683,82 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
389 982,00

Skutočnosť k 31.12.2014
389 981,65

% plnenia
100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 340 005,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 340 005,25 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 32 259,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 32 258,92 EUR, čo
je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 776,46EUR, dane zo stavieb boli
v sume 25 353,86 EUR a dane z bytov boli v sume 128,60 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 31 814,89 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 444,03 EUR. K 31.12.2014
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9 359,74 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 820,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 820,30 EUR, čo je 100
% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 810,30 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
10,00 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 163,35 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 70,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 70,00 EUR, čo je 100 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 70,00 EUR. K 31.12.2014 obec neeviduje
pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 16 820,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 16 827,18 EUR, čo
je 100 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 15 816,52 EUR, za nedoplatky
minulých rokov 1 020,51 EUR. Na základe žiadosti poplatníka bol vrátený poplatok za rok 2014
vo výške 9,85 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady vo výške 9 042,43 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
59 049,00

Skutočnosť k 31.12.2014
59 048,64

% plnenia
99,99

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 29 726,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 29 732,05 EUR, čo
je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 687,15
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 28 044,90 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 165,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3 159,00 EUR, čo je
99,81 % plnenie.
Pokuty a penále:
Za omeškané platby a pokuty v správnom konaní bolo zinkasovaných 46,00 EUR. Uvedené
prostriedky sa nerozpočtujú, preto bol na základe skutočného príjmu rozpočet len upravený.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovaru a služieb:
Z rozpočtovaných 24 968,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 24 968,50 EUR, čo
je 100 % plnenie. Z uvedenej skupiny príjmov predstavujú príjmy za služby spojené s nájmom
obecných bytov sumu 7 931,38 EUR, príjmy za stočné sumu 7 340,90 EUR, príjmy za
vyhlásenie v miestnom rozhlase a za prefakturované energie 4 485,11 EUR, príjmy za stravné
zamestnancov 5 157,15 EUR, príjmy za stravné detí v hmotnej núdzi 20,70 EUR a príjmy za
náhradu kuchynského inventára a predaj knihy Hniezdne sumu 33,26 EUR.
Úroky z účtov finančného hospodárenia:
Z rozpočtovaných 60,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 59,57 EUR, čo je
plnenie 99,28 %. Ide o kreditné úroky zo zostatkov na bežných a dotačných účtoch obce.
Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 084,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 083,52 EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov za elektrickú energiu za rok
2013.
c) prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2014
438 655,00

Skutočnosť k 31.12.2014
438 653,53

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných grantov a transferov 438 126,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
438 124,14 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Nadácia Pomocný anjel
Nadácia DOBRO
Ministerstvo kultúry SR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Suma v EUR
17,39
12,00
500,00
5 000,00
5 738,86
3 845,03
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Účel
náhrada nákladov PHM pri zásahovej činnosti

pomoc soc. znevýhodneným deťom

starostlivosť o židovský cintorín
oprava domu č. s. 234
podpora zamestnávania § 50j
chránené pracovisko
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Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR

Ministerstvo životného prostredia SR
Metodicko-pedagogické centrum
Implementačná agentúra MPSVR SR

2 804,13
1 165,95
1 012,60
6 105,62
11 377,63
3 676,95
5 528,42
190,00
329 387,00
13 086,00
478,50
3 905,31
62,64
1 348,50
135,89
24 505,47
18 769,64

podpora zamestnávania § 50a
aktivačné práce § 52
školské potreby deťom v HmN
strava deťom v HmN
osobitný príjemca RP a DHN
voľby v roku 2014
záchranné práce pri MS v r. 2014
skladník CO
základné školstvo
školský úrad
register obyvateľov
matrika
špecializovaný stavebný úrad -PK
stavebný úrad
životné prostredie
asistenti učiteľa
terénna sociálna práca v obci

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
187 190,00

Skutočnosť k 31.12.2014
187 190,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 187 190,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 187 190,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 1 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 150,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Ide o príjem zo schváleného predaja pozemkov.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 186 040,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 186 040,00 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
150 000,00 výstavba kanalizácie
21 140,00 sanácia obvodových konštrukcii ZŠ
14 900,00 rekonštrukcia budovy MŠ

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Dotácia na rekonštrukciu materskej školy v sume 14 900,00 EUR bola obci poskytnutá v mesiaci
december 2014 a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude použitá
a zúčtovaná v roku 2015.
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
78 577,00

Skutočnosť k 31.12.2014
78 577,11

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 78 577,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
78 577,11 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2014 bola prijatá pôžička od BGV na zabezpečenie akcie Slávnosť jari a Hniezdňanský
chomút v sume 3 000,00 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2014, bod A./4 zo dňa 13.05.2014 bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume 10 000,00 EUR na spolufinancovanie výstavby kanalizácie.
V skutočnosti bolo aj plnenie v sume 10 000,00 EUR.
V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2013 v sume 65 577,00 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
11 224,00

Skutočnosť k 31.12.2014
11 223,53

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 11 224,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
11 223,53 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uvedené príjmy boli vytvorené vlastnou činnosťou rozpočtovej organizácie - Základnej školy
s materskou školou Hniezdne.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00

% plnenia

V roku 2014 neboli rozpočtované ani prijaté žiadne kapitálové príjmy.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
587 944,00

Skutočnosť k 31.12.2014
584 843,25

% čerpania
99,47

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 587 944,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014
v sume 584 843,25 EUR, čo predstavuje 99,47 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
374 546,00

Skutočnosť k 31.12.2014
371 445,42

% čerpania
99,17

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 374 546,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 371 445,42 EUR, čo predstavuje 99,17 % 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 97 019,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 97 019,46 EUR,
čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky,
stavebného úradu, spoločného školského úradu, aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 38 252,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 36 163,32 EUR,
čo je 94 54 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 219 454,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 218 950,40
EUR, čo je 99,77 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých úsekov obecného úradu, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4 512,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 4 003,51 EUR, čo
predstavuje 88,73 % čerpanie. Uvedenú sumu predstavujú poskytnuté dotácie z rozpočtu obce vo
výške 972,75 EUR, členské príspevky vo výške 1 973,07 EUR, nemocenské dávky vo výške
265,66 EUR, ošatné matrikárke 99,58 EUR, príspevok OOCR na rozvoj cestovného ruchu vo
výške 692,45 EUR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 15 309,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 15 308,73
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Z uvedenej sumy sa uhradili úroky z úveru Prima banke
Slovensko, a.s. vo výške 11 262,26 EUR a Štátnemu fondu rozvoja bývania vo výške 4 046,47
EUR.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
163 528,00

Skutočnosť k 31.12.2014
163 527,90
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 163 528,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 163 527,90 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) výstavba kanalizácie v obci
Z rozpočtovaných 160 658,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 160 657,95
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) nákup elektronických hodín
Z rozpočtovaných 1 160,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1 159,95 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) prípravná projektová dokumentácia k rekonštrukcii budovy MŠ
Z rozpočtovaných 950,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 950,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
d) nákup pozlátenej insígnie
Z rozpočtovaných 760,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 760,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
49 870,00

Skutočnosť k 31.12.2014
49 869,93

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 49 870,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 49 869,93 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 49 865,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 49 865,33 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Z uvedenej sumy obec
splatila istinu úveru Prima banke Slovensko a.s. vo výške 30 000,0 EUR, Štátnemu fondu
rozvoja bývania vo výške 16 865,33 EUR, a spoločnosti BGV s.r.o. Hniezdne vo výške 3 000,00
EUR.
Rozpočtované boli aj kurzové rozdiely súvisiace so zahraničnou platbou za odvysielanie reklamy
kultúrnej akcie Slávnosť jari v poľských médiách v sume 5,00 EUR, skutočne bolo čerpanie
k 31.12.2014 vo výške 4,60 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
473 120,00

Skutočnosť k 31.12.2014
473 001,68

% čerpania
99,97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 473 120,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 473 001,68 EUR, čo predstavuje 99 97 % čerpanie. Uvedené výdavky predstavujú
výdavky rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy s materskou školou Hniezdne.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014
86 140,00

Skutočnosť k 31.12.2014
86 140,00

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 86 140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 86 140,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Uvedené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli použité na sanáciu obvodových
konštrukcii (zateplenie) budovy základnej školy .
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
898 907,35
887 683,82
11 223,53

844 447,10
371 445,42
473 001,68

54 460,25
187 190,00
187 190,00
0,00

249 667,90
163 527,90
86 140,00

-62 477,90
-8 017,65
19 439,70
-27 457,35

Príjmy z finančných operácií

78 577,11

Výdavky z finančných operácií

49 869,93

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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Schodok rozpočtu v sume 27 457,35 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. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :
- z finančných operácií
27 457,35 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 1 249,83 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
1 249,83 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 1 249,83 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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 218,57 EUR, a to na :
- dopravné žiakom základnej školy
117,17 EUR
- rodinné prídavky a DHM osobitného príjemcu
101,40 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 14 900,00 EUR, a to na :
- na rekonštrukciu budovy materskej školy
14 900,00 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 4 321,13 EUR,
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.

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
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 3/2014, bod A./4 zo dňa13.5.2014
na spolufinancovanie výstavby kanalizácie v obci
KZ k 31.12.2014
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896,63
19 628,07
10 000,00
10 524,70
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje aktualizovaná smernica č. 6/2007.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ďalší prídel - 0,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
146,96
1 060,55
101,32
844,84
463,99

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

8 968 517,39

8 979 866,82

Neobežný majetok spolu

8 751 609,78

8 816 748,39

288,95

0,00

8 547 227,60

8 612 655,16

Dlhodobý finančný majetok

204 093,23

204 093,23

Obežný majetok spolu

214 160,44

160 655,81

31 846,07

34 635,46

9 596,08

11 686,95

0,00

0,00

46 525,75

23 757,16

126 192,54

90 576,24

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 747,16

2 462,62

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

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

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

8 968 517,38

8 979 866,82

Vlastné imanie

6 538 177,57

6 543 318,74

714,09

0,00

0,00

0,00

6 537 463,48

6 543 318,74

928 987,62

820 901,95

Rezervy

10 093,97

4 466,78

Zúčtovanie medzi subjektami VS

60 149,68

13 244,40

433 978,51

401 387,57

32 599,11

39 728,32

392 166,35

362 074,88

1 501 352,19

1 615 646,13

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

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
362 074,88 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
407 266,03 EUR
- voči dodávateľom
2 020,61 EUR
- voči štátnemu rozpočtu
13 244,40 EUR
- voči zamestnancom
7 387,69 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu
8 283,77 EUR
- ostatné (FZ nájomníkov, preddavky na služby BD) 14 890,76 EUR
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.
Poskytovateľ
úveru
ŠFRB
Prima banka

Účel
výstavba BD
výstavba DS

Výška
prijatého
úveru
541 791,14
449 176,00

Výška
úroku
1,00 %
2,783%
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Zabezpečenie
úveru
záložné právo
bianko zmenka

Zostatok
k 31.12.2014
407 266,03
362 074,88

Splatnosť
r. 2036
r. 2024
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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 : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Gréckokatolícka charita Prešov
Jednota dôchodcov na Slovensku
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

300,00 EUR
300,00 EUR
372,75 EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

300,00 EUR
300,00 EUR
372,75 EUR

0
0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2008
o dotáciách a jeho dodatkom č. 1.

9. Podnikateľská činnosť
V roku 2014 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.
V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady:
Celkové výnosy:
Hospodársky výsledok – zisk:

245 091,77 EUR
246 787,79 EUR
1 696,02 EUR

V súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak obec
vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa
na samostatnom mimorozpočtovom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi
z nej.

10. 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
Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Hniezdne 2014
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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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola s materskou
školou Hniezdne

119 169,99

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

119 137,51

32,48

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola s materskou
školou Hniezdne – ŠR (BT)
Základná škola s materskou
školou Hniezdne – M-PC
Základná škola s materskou
školou Hniezdne – ŠR (KT)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

329 475,87

329 358,70

117,17

24 505,47

24 505,47

0,00

86 140,00

86 140,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu,
transferu:
-2-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v r. 2014
-3-

Suma
použitých
prostriedkov
v r. 2014
-4-

Rozdiel
(stĺ. 3- stĺ. 4)
-5-

MŽP SR

financovanie PK – životné prostredie

135,89

135,89

0,00

MDVaRR SR

62,64

62,64

0,00

MDVaRR SR

financovanie PK– špecializovaný
stavebný úrad
financovanie PK – stavebný poriadok

1 348,50

1 348,50

0,00

MV SR

financovanie PK – školstvo

329 387,00

329 269,83

117,17

MV SR

financovanie PK – školský úrad

13 086,00

13 086,00

0,00

MV SR

financovanie PK – matrika

3 905,31

3 905,31

0,00

MV SR

financovanie PK – REGOB

478,50

478,50

0,00

MV SR

financovanie PK – voľby 2014

3 676,95

3 676,95

0,00

MV SR

záchranné práce pri MS

5 528,42

5 528,42

0,00

MDVaRR SR

cestná infraštruktúra

965,84

965,84

0,00

MK SR

oprava domu č. s. 234

5 000,00

5 000,00

0,00

MV SR

riešenie havarijnej situácie

21 140,00

21 140,00

0,00
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MV SR

rekonštrukcia budovy MŠ

14 900,00

0,00

14 900,00

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

osobitný príjemca RP a DHN

11 377,63

11 276,23

101,40

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Aktivácia dlhodobo nezamestnaných

1 165,95

1 165,95

0,00

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Školské potreby pre deti v HmN

1 012,60

1 012,60

0,00

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Podpora zamestnávania § 50a

2 804,13

2 804,13

0,00

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Podpora zamestnávania § 50j

5 738,86

5 738,86

0,00

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Stravné pre deti v HmN

6 105,62

6 105,62

0,00

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Chránené pracovisko

3 845,03

3 845,03

0,00

Metodicko-pedagogické
centrum
Implementačná
agentúra MPSVR SR

Asistenti učiteľa

24 505,47

24 505,47

0,00

Terénna sociálna práca

18 769,64

18 769,64

0,00

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu:

-1Environmentálny fond

-2-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v r. 2014
-3-

výstavba kanalizácie v obci

150 000,00

Suma
použitých
prostriedkov
v r. 2014
-4150 000,00

Rozdiel
(stĺ. 3- stĺ. 4)
-50,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2014 neposkytla inej obci a ani neprijala od inej obce žiadne finančné prostriedky.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2014 neposkytla do rozpočtu VÚC a ani neprijala od VÚC žiadne finančné
prostriedky.

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 17.12.2013 č. 8/2013,
bod F./1 neuplatňuje od 1.1.2014 program obce v rozpočte Obce Hniezdne.

Vypracovala:
Anna Krompaščíková ,
hlavný ekonóm obce

Predkladá:
Ing. Viktor Selep,
starosta obce

V Hniezdnom dňa 21.apríla 2015
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Prílohy:
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu – obec
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu – škola

FIN 1-12
FIN 1-12

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení
nevyčerpaných prostriedkov ŠR v sume 1 249,83 eur, zisteného podľa § 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.
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