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Záverečný účet Obce NIŽNÝ SLAVKOV
za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na
rok 2013. Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7)
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo schváleným rozpočtom na rok 2014, ktorý
obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 8/2013 dňa 13.12.2013.
V priebehu roka bolo nevyhnutné uskutočniť aktuálnu úpravu rozpočtu.
Úprava bola uskutočnená rozpočtovým opatrením č.1 v zmysle § 14 písm. ods.2
a) b) zákona 583/2004 Z. z. a v súlade s § 11 ods. 4 zákona 334/2007 Z. z. a
v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva (možnosť vykonávať zmeny
rozpočtu starostom obce )
Rozpočet bol nasledovný:
Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2014
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom(vrátane vlast. príj. RO)
Výdavky celkom
Výsledok hospodárenia - prebytok

702 031,14
692 531,14
9 500,00

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky (vrátane výd. RO )
Prebytok bežného rozpočtu

691 031,14
681 531,14

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

0,00
11 000,00
11 000,00

9 500,00

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných operácií

11 000,00

0
11 000,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
702 031,14

Skutočnosť k 31. 12. 2014
766 176,96

% plnenia
109,13

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
208 750,00

Skutočnosť k 31. 12. 2014
218 254,58

% plnenia
104,55

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Po aktuálnej úprave bol výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
rozpočtovaný aj plnený na 105,69 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje
čiastku 205 089,11 €.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 6 500 € bol skutočný príjem vo výške 7 019,94 €, čo
predstavuje 107,99 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 4 045,44 €, dane
zo stavieb vo výške 2 974,50 €, pričom evidujeme nedoplatky od občanov.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem 330 €, čo predstavuje 66 %.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Táto položka bola rozpočtovaná vo výške 200 €, pričom skutočný príjem bol
20€, čo predstavuje plnenie 10 %.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7.500 € bol skutočný príjem 5 795,53 €, čo predstavuje
plnenie 77,27 %.
2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014
59 700,00

Skutočnosť k 31. 12. 2014
55 377,10

% plnenia
92,76

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 100,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške
7 622,44 €.
Ďalším je príjem za jasle, materské školy a školské družiny, CVČ vo výške
1 918,50 €. Príjem za stravné vo výške 1 512,36 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z tuzemských
úverov, pôžičiek a vkladov, poistné plnenie
Z rozpočtovaných 49 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške
44 038,34 €.
Tieto príjmy tvoria správne poplatky, poplatky za dom smútku, za relácie
v miestnom rozhlase, platby za priestupky (stavebné konanie),za opatrovateľskú
službu od opatrovaných občanov a i. ako aj úroky z účtov finančného
hospodárenia obce.
c) Iné nedaňové príjmy
Skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 285,46 €.
3) Obec prijala nasledovné granty a transfery (bežné):
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Poskytovateľ
Krajský školský úrad
ÚPSV a R
FSR
MV SR
ÚPSV a R
KÚŽP
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Nadácia Pontis
Okresný úrad
PSK

Účel
Školstvo-pren.komp.+VP+MŠ
Stravné a šk. potr.pre deti v HN
Komunitná sociálna práca
Evidencia obyvateľstva
Rodinné prídavky
Prenesený výkon št.správy
Voľby prezidenta
Voľby do EP
Komunálne voľby
800.výročie obce
Povodne
Kniha : Na začiatku bola cesta
(Celkom 489 809,53 €)
Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich presným
určením.
Suma v €
410 806,13
6 982,95
10 919,46
267,63
140,70
62,69
1 512,30
1 068,56
540,85
3 000,00
53 008,26
1 500,00

4) Kapitálové príjmy v €:
Obec v roku 2014 nemala kapitálové príjmy.
5) Príjmové finančné operácie:
Obec vykonala prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške
11 000 €.
6) Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
Rozpočet na rok 2014
4 500,00

Skutočnosť k 31. 12. 2014
5 569,76

% plnenia
123,77

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31. 12. 2014
% plnenia
692 531,14
763 337,94
110,22
1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31. 12. 2014
% plnenia
681 531,14
752 142,72
110,36
v tom:
v€
Funkčná kvalifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy 01116
191 440,00
221 461,88
115,68
Finančná a rozp.oblasť 0112
2 000,00
1533,29
76,66
Ochrana pred požiarmi 0320
550,00
43,42
7,89
Cestná doprava 0451
1000,00
894,50
89,45
Nakladanie s odpadmi 0510
15 000,00
10 783,17
71,89
Rozvoj obcí 0620
24 400,00
24 631,17
100,95
Verejné osvetlenie 0640
2 600,00
2 100,48
80,78
Kultúrne služby 0820
21 144,00
18 364,91
86,86
Knižnice 08205
100,00
0
0,00
Predškolská vých. s bežnou st. 09111
0
17,60
0,00
Základné vzdelanie 09121
0
60,00
0,00
Centrá voľného času 09502
14 986,00
14 852,21
99,11
Sociál. pomoc v hmot. núdzi
10 500,00
6 798,85
64,75
Spolu
283 720
301 541,48
106,28

Najvýznamnejšou časťou bežných výdavkov sú výdavky verejnej správy, ktoré
zahŕňajú :
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Túto položku tvoria prostriedky vynaložené na tarifný plat, osobné príplatky a
odmeny kmeňových zamestnancov obce. Po aktuálnej úprave bolo plnenie vo
výške 82,32 %, čo predstavuje čiastku 38 277,75 €.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Ide o povinné odvody zamestnávateľa do zdravotnej, sociálnej a doplnkovej
dôchodkovej poisťovne - plnené v celkovej výške 14 482,59 €.
c)Tovary a služby
Z rozpočtovaných 40 850,00 € boli prostriedky uvedenej podpoložky čerpané
vo výške 48 326,78 €, čo je na 118,30 %. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú
cestovné náhrady, energie, telefón, materiál, reprezentačné výdavky, dopravné,
rutinná a štandardná údržba priestorov, budov, softvérov a ostatné tovary
a služby ako školenia, revízie, právne a iné služby, poistenie majetku, príspevok
na stravovanie pracovníkov, odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru,
odmeny poslancov a príspevok na činnosť spoločného obecného úradu.
d) Bežné transfery
Podpoložka bežné transfery z rozpočtovaných 5 000,00 € bolo plnenie vo výške
2 333,04 €, čo predstavuje 46,66 %. Zahŕňa príspevky obce jednotlivcom,
školám, členské príspevky (RVC, ZMOS, ZOHT a i.).
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014
11 000,00

Skutočnosť k 31. 12. 2014
11 195,22

% plnenia
101,77

Obec v tomto oddiele vynaložila celkovo 11 195,22 € na realizáciu
protipovodňových opatrení na Slavkovskom potoku.
3) Výdavkové finančné operácie
Obec Nižný Slavkov nemala v 2014 výdavkové finančné operácie.

4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
Rozpočet na rok 2014
397 811,14

Skutočnosť k 31. 12. 2014
450 601,24

% plnenia
113,27

4. Rozpočtové hospodárenie obce Nižný Slavkov a návrh na
vysporiadanie výsledku hospodárenia

Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu BR+KR
Finančné operácie
Spolu BR+KR+FO

Príjmy v €
za r.2014
755 176,96
0
755 176,96
11 000,00
766 176,96

Výdavky v €
za r.2014
752 142,72
11 195,22
763 337,94
0
763 337,94

Hospodárenie
obce
v roku 2014
3 034,24
-11 195,22
-8 160,98
11 000,00
2 839,02

Podľa ustanovenia §10 ods. 3 písmeno a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zistený schodok
rozpočtového hospodárenia vo výške 8.160,98 €, ktorý vznikol použitím
prostriedkov z rezervného fondu schváleného obecným zastupiteľstvom vo
výške 11 000 €.
V zmysle ustanovenia §16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov z prebytku hospodárenia vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovanom roku vo výške 38,28 €
- zostatok finančných prostriedkov v sume 2 800,74 € navrhujeme použiť
na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 800,74 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia §15 a §16 zákona
č.583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond
ZS k 1. 1.2014
Prírastky
Úbytky
KZ k 31. 12. 2014

Suma v €
13 212,59
957,44
11 130,30
3 039,73

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1. 1.2014
Prírastky
Úbytky
KZ k 31. 12. 2014

Suma v €
4 597,54
541,02
1 087,20
4 051,36

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov musí 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. Obec si vzájomne vysporiadala vzťah k jej rozpočtovej organizácii, ktorou je
Základná škola s materskou školou v Nižnom Slavkove.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu boli podľa platných pokynov
vysporiadané v termínoch určených na vyúčtovanie dotácií.
Ide o granty a transfery na bežné a kapitálové výdavky, ktoré sú uvedené
v príjmovej časti záverečného účtu obce.
Niektoré z nich, podľa požiadaviek poskytovateľov, boli vysporiadané do konca
kalendárneho roka a niektoré budú vyúčtované do 31.3. budúceho roka.

7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 v €
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčtovanie transférov

AKTÍVA
PS k 1. 1. 2014

Časové rozlíšenie -NBO

SPOLU

1 518 038,49

1 372 441,29

1 371 703,78
146 334,71
1 239 430,92

1 226 106,58
146 334,71
1 169 019,61

795,96
69 506,33
1 169 128,63
1 312,53
2 758 781,94

1 084,86
73 500,52
1 094 248,63
1 312,53
2 542 773,43

PASÍVA
PS k 1. 1. 2014

Názov
Vlastné imanie
z toho:
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Záväzky
z toho:
Rezervy zákonné krátkodobé
Dlhodobé záväzky

KZ k 31. 12. 2014

k 31. 12. 2014

360 782,59

340 378,19

352 116,76

329 066,86

8 665,83

11 311,33

18 615,22

15 589,11

0
6 418,35

0
6 724,83

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij. výp.
Zúčtovanie medzi subj. VS
Časové rozlíšenie

6 344,76
0
5 852,11
2 379 384,13

5 600,72
0
3 263,56
2 186 806,13

SPOLU

2 758 781,94

2 542 773,43

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2014
Obec k 3l. 12. 2013 eviduje tieto záväzky:
•
voči sociálnej poisťovni a ZP
2 136,50 €
•
voči daňovému úradu
325,28 €
•
voči zamestnancom
3 502,21 €

9. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Výsledok hospodárenia k 31.12.2014 bol prebytkový. Dôvodom prebytkového
hospodárskeho výsledku bolo použitie finančných prostriedkov z minulých
rokov. Z uvedených dôvodov sa v roku 2015 rezervný fond bude tvoriť vo
výške 2 800,74 €.

Záverečný účet obce bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 22.5.2015,
zvesený bol dňa

V Nižnom Slavkove, dňa 22.5.2015

Ing. Jozef Kamenický
starosta obce

