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Záverečný účet Obce Breznička za rok 2014.
1. Rozpočet obce na rok 2014
rok

Základným
2014.

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na

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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.12.2014 v takom stave,
ako ho dal bývalý starosta nahodiť do systému RIS.SAM účtovníčke p. Olčákovej.
Rozpočet nebol zmenený:
Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

16.681,00

Rozpočet
po zmenách
16.681,00

16.681,00
0
0
16.681,00

16.681,00
0
0
16.681,00

16.681,00
0
0
0

16.681,00
0
0
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
16.681,00

Skutočnosť k 31.12.2014
25.140,65

% plnenia
150,71

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
16.622,00

Skutočnosť k 31.12.2014
21.056,34

% plnenia
126,68

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 14.306,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 18.496,75 EUR, čo predstavuje
plnenie na 129,29 %.
b) Daň z nehnuteľností
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Z rozpočtovaných 1.381,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1086,05 EUR,
čo je 78,64 % plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli v sume 0 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 1086,05 EUR . K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 3.537,96 EUR.
c) Daň za psa a známku vybratá v sume 0 EUR. Rozpočtovaná bola suma 100,- EUR.
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 94,09 EUR.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 442,16 EUR. K 31.12.2014
obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za odpad v sume 1.489,70
EUR.
Rozpočtovaná bola suma 835,00 EUR. Plnenie 52,95 %
e) Daň za dobývací priestor – nebola rozpočtovaná. Príjem bol 1.031,38 EUR.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
20,00

Skutočnosť k 31.12.2014
218,74

% plnenia
1.093,70

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Obec nemala rozpočtované príjmy z prenajatých budov a za predaj výrobkov a služieb.
Skutočnosť bola: príjmy z prenajatých budov vo výške 39,84 EUR, príjmy za predaj
výrobkov a služieb vo výške 36,51 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 20,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 23,09 EUR, čo
je 115,45% plnenie.
c) Úroky z účtov fin. hospodárenia – rozpočtované neboli, skutočnosť 0,68 EUR.
d) Príjmy z dobropisov – rozpočtované neboli, skutočnosť 118,62 EUR.
Obec prijala nasledovné granty a transfery vo výške 3.830,57 EUR :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra

Suma v EUR
930,43
43,56
775,79
1.454,04
626,75

Účel
Voľby
REGOB
Voľby
Voľby
Voľby

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Transfery na voľby sa nerozpočtujú. REGOB bol rozpočtovaný vo výške 39,00 EUR.
Skutočnosť: na voľby vo výške 3.787,01 EUR; REGOB 43,56 EUR.
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol vo výške 35,00 EUR.
3/ Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia

4) Príjmy z finančných operácií:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia

4

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
16.681,00

Skutočnosť k 31.12.2014
19.183,33

% plnenia
115,00

Skutočnosť k 31.12.2014
19.183,33

% plnenia
115,00

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
16.681,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy – obecný
úrad
Kontrolór
Bankové poplatky
Evidencia obyvateľstva
Voľby
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Členské príspevky
Spolu

Rozpočet
15.167,00

Skutočnosť
13.348,08

120,00
39,00
0
955,00
0
100
210,00
90,00
16.681,00

238,96
330,82
43,56
3.787,01
955,02
45,29
1,94
366,15
66,50
19.183,33

% plnenia
88,01

275,68
111,77
100,00
0
1,94
174,36
73,89
115,00

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 5.040 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 4.754,99
EUR, čo je 94,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 1.628,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2.228,95
EUR, čo je 136.91 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 9.974,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 8.368,82
EUR, čo je 83,91 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú energie,
materiál, rutinná a štandardná údržba, poistné, špeciálne služby, odmeny a ostatné
tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 39,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 43,56 EUR,
čo predstavuje 111,69 % čerpanie.
Voľby sa nerozpočtujú, čerpanie bolo vo výške 3.787,01 EUR.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 0 EUR.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia

5

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

Bežné príjmy spolu

25.140,65

Bežné výdavky spolu

19.183,33

Bežný rozpočet

+5.957,32

Kapitálové príjmy spolu

0

Kapitálové výdavky spolu

0

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

0
+5.957,32

0

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

0
25.140,65

VÝDAVKY SPOLU

19.183,33

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

+5.957,32

Upravené hospodárenie obce

+5.957,32

Prebytok rozpočtu v sume 5.957,32 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, navrhujeme
použiť na úpravu miestnej komunikácie, úhradu záväzkov z roku 2014 uhradených v roku
2015, ktoré boli vykázané v súvahe k 31.12.2014 a tvorbu rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec mala vytvoriť rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. V súvahe nie je na
riadku 121 vykázaný zostatok rezervného fondu. Rezervný fond sa bude viesť analyticky
k bankovému účtu. Správne vyčíslenie rezervného fondu je vypočítané v tabuľke.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku hospodárenia
Úbytky - použitie prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky - úrok
- ostatné úbytky - poplatky
KZ k 31.12.2014
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR

Suma v EUR
3.986,60
5.957,32
0
0
0
9.943,92
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AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

34.279,02

41.196,80

Neobežný majetok spolu

27.103,04

25.591,04

27.103,04

25.591,04

7.175,98

15.605,76

Krátkodobé pohľadávky

3.154,38

5.661,84

Finančné účty

4.021,60

9.943,92

Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

34.279,02

41.196,80

Vlastné imanie

28.310,23

34.465,85

28.310,23

34.465,85

2.649,40

3.411,56

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie
PASÍVA

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

1.537,89
35,00

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

1.076,51

3.411,56

Bankové úvery a výpomoci
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Časové rozlíšenie

3.319,39

3.319,39

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
0
EUR
- voči dodávateľom
1.456,55 EUR
- voči štátnemu rozpočtu
0 EUR
- voči zamestnancom
1.257,24 EUR
Obec k 31.12.2014 eviduje okrem daňových a nedaňových príjmov obcí tieto
pohľadávky:
- pohľadávka z ostatných priamych daní vo výške 540,09 EUR
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 neposkytla dotácie

Vypracovala: Monika Leľová
Predkladá:
Monika Leľová

V Brezničke 15.06.2015
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