Záverečný účet obce Brezovička

za rok 2013

Záverečný účet obce upravuje § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do
záverečného účtu obce,
- obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov:
- k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,
- k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli
prostriedky svojho rozpočtu;
- ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
- záverečný účet obce obsahuje najmä :
a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2013.
- nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu,, ktoré
možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom, sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z
tohto prebytku vylučujú,
- nevyčerpané účelovo určené prostriedky obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich
rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie
prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových
rokoch,
- o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10
ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu
obce,
- prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu prípadne ďalších peňažných fondov,
- schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec vysporiada predovšetkým z
rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania,
- pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa
osobitného predpisu (§ 9 ods. 2 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení - pred schválením
záverečného účtu obce je záverečný účet zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť),
- prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov :
a)
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
b)
celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami
–
ak sa záverečný účet obce schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať
opatrenia na nápravu nedostatkov
–
návrh záverečného účtu obce sa prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka.
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Záverečný účet Obce Brezovička 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. Rozpočet obce na rok 2013 bol
zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet
obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2012 uznesením č. 4/22/2012.
Rozpočet obce bol zmenený:
- zmena č. 1/2013, uznesením č. 2/25/2013 dňa 19.4.2013
- zmena č. 2/2013, uznesením č. 1/27/2013 dňa 28.6.2013
- zmena č. 3/2013, uznesením č. 1/3/2013 dňa 25.9.2013
- zmena č. 4/2013, rozpočtovým opatrením starostky dňa 29.11.2013
- zmena č. 5/2013, rozpočtovým opatrením starostky dňa 13.12.2013
- zmena č. 6/2013, rozpočtovým opatrením starostky dňa 16.12.2013
Rozpočet obce po zmenách k 31.12.2013

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce za rok 2013

Rozpočet v €
138.225
123.464
14.761
138.225
109.587
28.638
bol schválený ako vyrovnaný rozpočet.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €
Rozpočet na rok 2013
138.225

Skutočnosť k 31.12.2013
139.629,81

% plnenia
101,02

1) Bežné príjmy - daňové príjmy /100/:
Rozpočet na rok 2013
113.187

Skutočnosť k 31.12.2013
114.800,48

4

% plnenia
101,43

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 95.500,- € z výnosov dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 96.774,29 € čo predstavuje
plnenie na 101,33 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12.581,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 12.482,56 €,
čo je 99,22 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 9.967,59 €, dane zo
stavieb boli vo výške 2.514,97 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 406,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 472,- € čo
predstavuje plnenie na 116,26 %.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 180,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 87,50 € čo
predstavuje plnenie na 48,61%.
e) Ostatné dane
V rozpočte sa počítalo s príjmom za daň za nevýherné hracie prístroje a daň
z ubytovania spolu vo výške 30,- €, pričom skutočný príjem bol k 31.12.2013 vo výške
26,- € čo predstavuje plnenie na 86,67%.
f) Poplatky za komunálny odpad
Z rozpočtovaných 4.490,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 4.958,13 € čo
predstavuje plnenie na 110,43 %.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy /200/ :
Rozpočet na rok 2013
3.863

Skutočnosť k 31.12.2013
4.305,76

% plnenia
111,46

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 772,- €, bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1.072,07 €, čo
predstavuje plnenie na 138,87%. Ide o príjem z prenájmu budov, priestorov
a interiérového vybavenia .
b) Administratívne poplatky a platby
Z rozpočtovaných 1.243,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1.018,01 € čo
prestavuje plnenie na 81,9 %.
c) Úroky z vkladov
Z predpokladaných 20,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 16,21 €, čo je
plnenie na 81,05 %.
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d) Iné nedaňové príjmy
Položku tvoria príjmy z dobropisov, konkrétne za energie. Rozpočet bol upravený na
sumu 928,- €, pričom skutočné príjmy boli vo výške 1.184,97 €, čo je 127,69 %
plnenie.
3) Bežné príjmy – zo ŠR /300/:
Rozpočet na rok 2013
6.414

Skutočnosť k 31.12.2013
5.762,57

% plnenia
89,84

a) Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Okresný úrad Prešov
Obvodný úrad ŽP
MF SR
MV SR
MV SR
MV SR
Ministerstvo dopravy SR

Suma €
320
66,40
1.448
37,22
1.390
623,22
141,90
448,32
551,91

Účel
Strava pre deti v HN v MŠ
Učebné pomôcky pre deti v HN
Príspevok pre 5-ročné deti
Prenesený výkon - životné prostredie
Navýšenie platov zamestnancom škôl
Voľby do orgánov VÚC
Na evidenciu obyvateľov (REGOB)
Mimoriadne udalosti, povodne, kalamity
Cestná infraštruktúra

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Transfery z rozpočtu obce
Z rozpočtovaných 920,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 735,60 €, čo
predstavuje plnenie na 79,96 %. Jedná sa o výnosy zo školskej jedálne.
4) Kapitálové príjmy:
Obec v roku 2013 nemal žiadne kapitálové príjmy.
5) Finančné operácie – príjmové:
Rozpočet na rok 2013
14.761

Skutočnosť k 31.12.2013
14.761

% plnenia
100

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Obec v roku 2013 mala príjem z prebytku rozpočtu obce z roku 2012 vo výške 14.761,€. Tento prebytok bol podľa schválenia OcZ použitý v plnej výške na kapitálové
výdavky.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
138.225

Skutočnosť k 31.12.2012
128.046,09
6

% plnenia
92,64

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2013
109.587

Skutočnosť k 31.12.2013
102.210,05

% plnenia
93,27

v tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy a FO
Ochrana životného prostredia
Občianska vybavenosť
Kultúra a náboženstvo
Vzdelanie
Školské stravovanie
Sociálne služby

Rozpočet
47.759
10.106
7.036
4.804
27.315
12.167
400

Skutočnosť
44.996,56
8.706,59
5.989,43
3.926,38
26.376,06
11895,03
320

% plnenia
94,22
86,15
85,13
81,73
96,56
97,76
80,0

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /610/:
Z rozpočtovaných 48.333,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 48.778,43
€, čo je plnenie na 100,92 %. Patria tu mzdové prostriedky zamestnancov obce
z pracovnoprávnych vzťahov. Konkrétne mzdy pracovníkov OcÚ, starostky, materskej
školy, školskej jedálne, zamestnanca z ÚPSVaR podľa §50j a na dohody .
b) Poistné a príspevok do poisťovní /620/:
Z rozpočtovaných 17.263,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 17.102,57
€, čo predstavuje plnenie na 99,07 %. Sú tu zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní
a sociálnej poisťovne z miezd za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby /630/:
Z rozpočtovaných 40.273,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 37.667,11
€ čo je 93,53 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery /640/:
Z rozpočtovaných 3.238,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3.726,50 €,
čo predstavuje 115,09 % plnenie.
e) Splácanie úrokov /650/:
Z rozpočtovaných 480,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 520,48 €,
čo je plnenie na 108,43 %.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012
28.638

Skutočnosť k 31.12.2012
25.836,04
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% plnenia
90,22

V roku 2013 obec investovala prostriedky na:
•
•
•
•

interiérové vybavenie Obecného úradu – vykurovacie zariadenie na tuhé palivo
v hodnote 3.000,- €
trafostanicu, ktorej výstavba bude dokončená v roku 2014
výstavba autobusovej zastávky v sume 8.270,04 €
rekonštrukcia budovy Materskej školy – výmena strešnej krytiny v sume 10.678
€ sa realizovala v roku 2013 a zateplenie stropu, ktoré bude dokončené v roku
2014

Z prebytku rozpočtu z roku 2012 boli hradené výdavky v hodnote 14.761,- €, ostatné
výdavky boli hradené z bežného rozpočtu roku 2013.
3) Finančné operácie - výdavkové :
Obec v roku 2013 nemala žiadne finančné výdavky.

4. Rozpočtové hospodárenie obce Brezovička v roku 2013 a návrh na
vysporiadanie výsledku hospodárenia
Rozpočet
Bežný
Kapitálový
Spolu:
Finančné operácie
Hospodárenie obce

Príjmy
124.868,81
0
124.868,81
14.761,00
139.629,81

Výdavky
102.210,05
25.836,04
128.046,09
0
128.046,09

Výsledok hospodár.
+ 22.658,76
- 25.836,04
- 3.177,28
+ 14.761,00
+ 11.583,72

Podľa ustanovenia § 10 ods.3.písm a) a b) zákona 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 3.177,28 €, ktorý vznikol použitím prostriedkov z rezervného fondu
schváleného obecným zastupiteľstvom vo výške 14.761,- €.
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 z prebytku vylučujú:
• nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 141,20 €
Zostatok finančných prostriedkov v sume 11.724,92 € navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 1.172,92 EUR
- sumu 10.552,- € použiť v rozpočtovom roku 2014 na kapitálové výdavky

8

Návrh na tvorbu rezervného fondu :
V zmysle § 15, ods.4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obec vytvára rezervný fond vo výške schválenej obecným zastupiteľstvom,
minimálne vo výške 10% z prebytku hospodárenia.
Prebytok rozpočtového hospodárenia: 11.724,92 EUR
Tvorba REZERVNÉHO FONDU: 1.172,92 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond (RF)
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
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
Úbytky – použitie na kapitálové výdavky
KZ k 31.12.2013

Suma v €
2.287,84
16.441,29
14.761,3.968,13

Sociálny fond (SF)
Tvorbu a použitie SF upravuje Smernica o tvorbe a použití prostriedkov Sociálneho
fondu.
Sociálny fond
Suma €
ZS k 1.1.2013
741,26
Prírastky
341,90
Úbytky
1.046,08
KZ k 31.12.2013
37,08

6. Finančné usporiadanie vzťahov
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 štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ

ÚPSVaR
ÚPSVaR
OkÚ Prešov
ObÚ ŽP
MF SR
MV SR
MV SR
MV SR
Min. dopravy

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : EO
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

HMNÚ- strava pre deti
Učebné pomôcky HMNÚ
5-ročné deti v MŠ
Životné prostredie
Navýšenie platov ped/nep
Voľby do orgánov VÚC
REGOB
Povodne
Cestná infraštruktúra

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2013

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2012

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

320,66,40
1.448,37,22
1.390,623,22
141,90
448,32
551,91

320,66,40
1.448,37,22
1.248,80
623,22
141,90
448,32
551,91

0
0
0
0
141,20
0
0
0
0

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom:
Obec v roku 2013 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:
Obec v roku 2013 poskytla z rozpočtu obce dotáciu na centrá voľného času iným
obciam v celkovej sume 1.293,40 €:
• Obec Brezovica
- poskytnuté 1.276,- €
- čerpané 1.276,- €
• Obec Lipany
- poskytnuté 17,40 €
- čerpané 17,40 €

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
Názov
Neobežný majetok spolu z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu z toho:
Zásoby
Pohľadávky dlhodobé
Pohľadávky krátkodobé
Finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlh.
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát.
Prechodné účty aktív

SPOLU

AKTÍVA
ZS k 1.1.2013
572.529,26
0
499.378,50
73.150,76
32.624,31
1.218,32
0
3.124,09
28.281,91
0
0
354,26
605.507,83
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KZ k 31.12.2013
570.683,05
0
497.532,29
73.150,76
28.620,16
1.596,01
0
2.391,84
24.632,31
0
0
361,65
599.664,86

PASÍVA
Názov
ZS k 1.1.2013
Vlastné zdroje krytia majetku z toho:
297.822,50
Fondy účtovnej jednotky
0
Výsledok hospodárenia
297.822,50
Záväzky
z toho:
13.500,12
Rezervy
2.796,68
Zúčtovanie medzi sub.VS
0
Dlhodobé záväzky
741,26
Krátkodobé záväzky
9.962,18
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
0
Prechodné účty pasív (VBO)
294.185,21
605.570,83
SPOLU

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
• voči Sociálnej a ZP
2 094,55 €
• voči daňovému úradu
348,57 €
• voči zamestnancom
3 541,87 €
• iné záväzky
562,74 €
• voči dodávateľom
1 570,11 €

9. Plneniu programového rozpočtu
Príloha č. 1 k Záverečnému účtu

Vypracovala: Slavka Klučárová
Predkladá: Ing. Alena Kudová, starostka obce

V Brezovičke dňa
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KZ k 31.12.2013
313.610,07
0
313.610,07
10.797,79
2.606,88
35,99
37,08
8.117,84
0
275,257,00
599.664,86

10. Návrh na uznesenie OcZ
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo

1/ záverečný účet obce za r. 2013
2/ stanovisko hl. kontrolóra k záver. účtu obce za r. 2013
3/ tvorbu a čerpanie rezervného fondu za r. 2013

b) berie na vedomie

1/ plnenie programového rozpočtu 2013
2/ stanovisko hl. kontrolóra k záver. účtu za r. 2013
3/ tvorbu rezervného fondu za r. 2013

c) schvaľuje:
Celoročné hospodárenie
Celkový výsledok hospodárenia obce Brezovička za r. 2013 bez výhrad.
Tvorbu rezervného fondu vo výške 1.172,92 €

Zverejnený dňa 28.5.2014
Schválený OcZ dňa
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