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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 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 schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2013 uznesením č.
4/31/2013.
Rozpočet obce bol zmenený v priebehu roka:
- zmena č. 1-2/2014, rozpočtovým opatrením starostky dňa 3.3.2014
- zmena č. 3/2014, uznesením č. 2/33/2014 dňa 11.4.2014
- zmena č. 4/2014, rozpočtovým opatrením starostky dňa 12.6.2014
- zmena č. 5/2014, uznesením č. 2/34/2014 dňa 13.6.2014
- zmena č. 6-7/2014, uznesením č. 1/35/2014 dňa 14.8.2014
- zmena č. 8/2014, rozpočtovým opatrením starostky dňa 26.9.2014
- zmena č. 9/2014, rozpočtovým opatrením starostky dňa 10.10.2014
- zmena č. 10/2014, uznesením č. 1/34/2014 dňa 27.11.2014
- zmena č. 11/2014, rozpočtovým opatrením starostky dňa 28.11.2014
- zmena č. 12/2014, rozpočtovým opatrením starostky dňa 1.12.2014
Rozpočet obce po zmenách k 31.12.2014
Rozpočet v €
139.156

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
128.463
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
10.693
Výdavky celkom
139.156
z toho :
Bežné výdavky
125.879
Kapitálové výdavky
13.277
Finančné výdavky
Rozpočet obce za rok 2014 bol upravený ako vyrovnaný rozpočet
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
139.156
1)

Skutočnosť k 31.12.2014
143.576,63

% plnenia
103,18

Bežné príjmy

a) Bežné príjmy - daňové príjmy /100/:
Rozpočet na rok 2014
115.182

Skutočnosť k 31.12.2014
118.511,54

% plnenia
102,89

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 97.249,- € z výnosov dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 102.287,34 € čo predstavuje
plnenie na 105,18 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12.588,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 10.899,41 €,
čo je 86,59% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 7.786,96 €, dane zo
stavieb boli vo výške 3.112,45 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 440,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 396,08 € čo
predstavuje plnenie na 90,02 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 85,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 92,50 € čo
predstavuje plnenie na 108,82%.
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 31.12.2014 vo výške
16,- € čo predstavuje plnenie na 53,33%.
Poplatky za komunálny odpad
Z rozpočtovaných 4.790,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 4.820,21 € čo
predstavuje plnenie na 100,63 %.
b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy /200/ :
Rozpočet na rok 2014
4.352

Skutočnosť k 31.12.20134
4.630,98

% plnenia
106,41

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 889,- €, bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 896,91 €, čo
predstavuje plnenie na 100,89 %. Ide o príjem z prenájmu budov, priestorov
a interiérového vybavenia .
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Administratívne poplatky a platby
Z rozpočtovaných 1.733,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 2.010,20 € čo
prestavuje plnenie na 116 %.
Úroky z vkladov
Z predpokladaných 15,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 12,53 €, čo je
plnenie na 83,53 %.
Iné nedaňové príjmy
Položku tvoria príjmy z dobropisov, konkrétne za energie. Rozpočet bol upravený na
sumu 1.715,- €, pričom skutočné príjmy boli vo výške 1.711,34 €, čo je 99,79 %
plnenie.
c) Bežné príjmy – granty a transfery /300/:
Rozpočet na rok 2014
8.929

Skutočnosť k 31.12.2014
9.740,91

% plnenia
109,09

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR

Suma €
250
49,80
3.708
1.031
33,24
141,90
1.157,35
1.730,58
534,94

Účel
Strava pre deti v HN v MŠ
Učebné pomôcky pre deti v HN
Podpora zamestnanosti podľa §50j
Príspevok pre 5-ročné deti
Prenesený výkon - životné prostredie
Na evidenciu obyvateľov (REGOB)
Voľby do európskeho parlamentu
Voľby prezidenta SR
Voľby komunálne

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Transfery z rozpočtu obce
Z rozpočtovaných 780,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 892,80 €, čo
predstavuje plnenie na 114,46 %. Jedná sa o výnosy zo školskej jedálne.
2)

Kapitálové príjmy

Obec v roku 2014 nemala žiadne kapitálové príjmy.

3)

Finančné operácie – príjmové
Rozpočet na rok 2014
10.693

Skutočnosť k 31.12.2014
10.693,20
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% plnenia
100

Z rozpočtovaných 10.693 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 10.693,20 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/34/2014 zo dňa 13.6.2014 bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume 10.552,- €, ktoré boli skutočne v tejto výške
vyčerpané.
V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 141,20 € v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
139.156

Skutočnosť k 31.12.2014
133.927,61

% plnenia
96,24

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 139.156 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 133.927,61 €, čo predstavuje 96,24% čerpanie.

1)

Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2013
125.879

Skutočnosť k 31.12.2013
120.775,12

% plnenia
95,95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 125.879 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 120.775,12 €, čo predstavuje 95,96% čerpanie.
v tom podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné správy z toho:
01.1.1.6 – obce
01.1.2 – finančná a rozpočtová oblasť
Verejný poriadok a bezpečnosť
z toho:
03.2.0 – ochrana pred požiarmi
Ekonomická oblasť z toho:
04.2.1.9 – vodné hospodárstvo
04.5.1 – cestná doprava
Ochrana životného prostredia z toho:
05.1.0 – nakladanie s odpadmi
Občianska vybavenosť z toho:
06.2.0 – rozvoj obci
06.4.0 – verejné osvetlenie
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
z toho:
08.1.0 – rekreácia a šport
08.2.0.9 – kultúrne služby
08.3.0 – vysielacie služby
6

Rozpočet
52.716
48.579
1.240
1.925

Skutočnosť
51.769,11
47.141,44
1.192,52
1.682,01

1.925
12.249
10.889
1.360
7.837
7.837
4.067
725
3.342
6.188

1.682,01
11.147,64
10.625,82
521,82
7.443,61
7.443,61
3.243,78
529,07
2.714,71
5.095,84

3.895
786
354

3.301,68
688,52
323,55

% plnenia
98,2

87,38

91

94,98
79,76

82,35

08.4.0 – náboženské a spoločenské sl.
Vzdelávanie z toho:
09.1.1.1 – predškolská výchova s BS
09.6.0.1 – školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie z toho:
10.7.0.1 – dávky sociálnej pomoci

1.153
40.647
29.417
11.230
250
250

782,09
40.132,13
29.213,48
10.918,65
261
261

98,73

104,4

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /610/:
Z rozpočtovaných 52.808,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 52.440,42
€, čo je plnenie na 99,3 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu
a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní /620/:
Z rozpočtovaných 19.284,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 18.538,35
€, čo predstavuje plnenie na 96,13 %. Sú tu zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní
a sociálnej poisťovne z miezd za zamestnávateľa.
Tovary a služby /630/:
Z rozpočtovaných 50.585,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 46.745,41
€ čo je 92,41 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery /640/:
Z rozpočtovaných 2.701,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 2.540,46 €,
čo predstavuje 94,06 % plnenie.
Splácanie úrokov /650/:
Z rozpočtovaných 501,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 510,48 €, čo
je plnenie na 101,89 %. Jedná sa o poplatky banke za predschválený úver.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
13.277

Skutočnosť k 31.12.2014
13.152,49

% plnenia
99,06

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 13.277 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 13.152,49 €, čo predstavuje 99,06% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálových výdavkov patrí:
a) vybudovanie trafostaníc, ktorých výstavba začala v roku 2013 a bola dokončená
v roku 2014. Z rozpočtovaných 3.555 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume
3.433,- €, čo predstavuje 96,57% čerpanie.
b) rekonštrukcia budovy Materskej školy, ktorá bola v roku 2014 dokončená.
Z rozpočtovaných 2.090 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2.090,05 €, čo
predstavuje 100% čerpanie.
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c) rekonštrukcia zariadenia školskej jedálne
Z rozpočtovaných 7.532 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 7.531,33 €, čo
predstavuje 100% čerpanie.
Z prebytku rozpočtu z roku 2013 boli hradené výdavky vo výške 10.552,- €, ostatné
výdavky boli hradené z bežného rozpočtu roku 2014.
3)

Finančné operácie - výdavkové :

Obec v roku 2014 nemala žiadne finančné výdavky.

4. Rozpočtové hospodárenie obce Brezovička v roku 2014 a návrh na
vysporiadanie výsledku hospodárenia
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

132.883,43
120.775,12
+ 12.108,31
0
13.152,49
- 13.152,49
- 1.044,18
10.693,20
0
+ 10.693,20
143.576,63
133.927,61
+ 9.649,02

Schodok rozpočtu obce Brezovička v sume 1.044,18 € zistený 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014
vysporiadaný z rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 10.693,20 € bol v roku 2014 spôsobený zostatkom
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR na bežné výdavky z roku 2013 a čerpaním
rezervného fondu na kapitálové výdavky.
Zostatok finančných operácií v sume 9.649,02 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu fondu opráv a údržby v sume 6.000,- €
- tvorbu rezervného fondu v sume 3.649,02 €
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Podnikateľská činnosť subjektu VS, príjmy a výdavky zariadenia školského
stravovania a iné nerozpočtované príjmy a výdavky:
V tejto časti obec uvádza prevody prostriedkov na mimorozpočtové účty školskej
jedálne a sociálneho fondu, presuny prostriedkov z mimorozpočtových účtov na
rozpočtové účty a skutočné čerpanie prostriedkov.
V roku 2014 boli príjmy vo výške 5.050,75 € a výdavky vo výške 5.232,78 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie
na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2014
Prírastky
- z prebytku hospodárenia
Úbytky
- použitie na kapitálové výdavky uznesením OZ č. 1/34/2014
KZ k 31.12.2014

3.968,13
11.724,92
10.552,5.141,05

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 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí
pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014. V súlade s čl. II., bod
8. kolektívnej zmluvy je celkový prídel do sociálneho fondu tvorený
a) povinným prídelom vo výške 1%
b) ďalším prídelom najmenej vo výške 0,05 %
zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
Sociálny fond je vedený na samostatnom bankovom účte. Použitie upravuje Smernica o
tvorbe a použití prostriedkov Sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma €
37,08

ZS k 1.1.2014
Prírastky
- povinný prídel - 1 %
- povinný prídel - 0,05%
Úbytky
– stravovanie zamestnancov
KZ k 31.12.2014

284,37
14,22
243,88
91,79
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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 právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom:
Obec v roku 2014 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
OÚ Prešov
OU Prešov
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR

Suma
poskytnutých Suma použitých
prostriedkov
prostriedkov
v roku 2014
v roku 2014

Účelové určenie grantu,
transferu
Stravovanie detí v hmotnej núdzi
Učebné pomôcky pre deti
v hmotnej núdzi
Podpora rozvoja zamestnanosti
podľa §50j zo ŠR
Podpora rozvoja zamestnanosti
podľa §50j z ESF
Príspevok pre 5-ročné deti v MŠ
Prenesený výkon starostlivosti o
životné prostredie
Prenesený výkon hlásenia pobytu
REGOB
Voľby do európskeho parlamentu
Voľby prezidenta SR
Voľby komunálne

250
49,80

250
49,80

0
0

556,20

556.20

0

3.151,80

3.151,80

0

1.031
33,24

1.031
33,24

0
0

141,90

141,90

0

1.157,35
1.730,58
534,94

1.157,35
1.730,58
534,94

0
0
0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:
Obec
Obec Brezovica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1.200

1.200

0
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Rozdiel

Obec v roku 2014 poskytla z rozpočtu obce dotáciu na centrum voľného času inej obci.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
Obec v roku 2014 neuzatvorila žiadnu zmluvu s VÚC.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Pohľadávky dlhodobé
Pohľadávky krátkodobé
Finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie
Majetok spolu

ZS k 1.1.2014
570.683,05

KZ k 31.12.2014
556.687,29

0
497.532,29
73.150,76
28.620,16

0
483.536,53
73.150,76
28.598,84

1.596,01
0
0
2.391,84
24.632,31
0
0
361,65
599.664,86

2.209,41
0
0
2.813,67
23.575,76
0
0
439,69
585.725,82

ZS k 1.1.2014
313.610,07

KZ k 31.12.2014
313.687,01

0
313.610,07
10.797,79

0
313.687,01
15.459,03

2.606,88
35,99
37,08
8.117,84
0
275.257,00
599.664,86

2.119,97
0
91,79
13.247,27
0
256.579,78
585.725,82

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho:
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci
Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky spolu
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
 voči poisťovniam
4.143,35 €
 voči daňovému úradu
1.209,36 €
 voči zamestnancom
5.689,36 €
 iné záväzky
53.97 €
 voči dodávateľom
1.018,25 €

Vypracovala: Slavka Klučárová
Predkladá: Bc. Peter Tomčufčík, starosta obce
V Brezovičke dňa 3.6.2015

9. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku finančných operácií na:
- tvorbu fondu opráv a údržby v sume 6.000,- €
- tvorbu rezervného fondu v sume 3.649,02 €
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