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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 na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. 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 11. 12. 2013 uznesením č. 56/2013.
Rozpočet bol zmenený trinásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 23. 1. 2014 na základe rozpisu transferov na prenesený
výkon ŠS
- druhá zmena schválená dňa 25. 2. 2014 na základe úprav a poskytnutí transferov
- tretia zmena schválená dňa 25. 3. 2014 na základe poskytnutia transferu na voľby
- štvrtá zmena schválená dňa 26. 3. 2014 uznesením č. 15/2/2014
- piata zmena schválená dňa 23. 6. 2014 na základe poskytnutia transferu
- šiesta zmena schválená dňa 25. 6. 2014 uznesením č. 30/B/2014
- siedma zmena schválená dňa 17. 7. 2014 na základe úpravy transferu na matriku
- ôsma zmena schválená dňa 7. 8. 2014 na základe transferu na menšie obecné služby
- deviata zmena schválená dňa 8. 8. 2014 na základe rozhodnutia starostu obce
- desiata zmena schválená dňa 24. 9. 2014 uznesením č. 50/B/2014
- jedenásta zmena schválená dňa 23. 10. 2014 na základe úprav transferov a z rozhodnutia
starostu obce
- dvanásta zmena schválená dňa 27. 11. 2014 na základe úprav transferov a z rozhodnutia
starostu obce
- trinásta zmena schválená dňa 10. 12. 2014 uznesením č. 62/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014

338 552,50

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
345 224,16

205 668,50
24 236,50
108 647,50
338 552,50

243 194,16
30,-102 000,-345 224,16

203 668,50
134 884,-0,-0,--

227 482,65
117 761,51
0,-0,--

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
345 224,16
342 283,33
99,15
Z rozpočtovaných celkových príjmov 345 224,16 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
342 283,33 €, čo predstavuje 99,15 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
243 194,16
240 255,16
98,79
Z rozpočtovaných bežných príjmov 243 194,16 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
240 255,16 €, čo predstavuje 98,79 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
212 124,84

Skutočnosť k 31.12.2014
209 575,26

% plnenia
98,80

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 157 685,-- € z výnosu dane z príjmov boli ku dňu
31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 157 683,10 €, čo predstavuje plnenie
na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 36 884,54 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 34 755,98 €, čo je
94,23 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli rozpočtované v sume 15 558,15 € a boli naplnené
vo výške 15 249,87 € t. j. plnenie na 98,02 %, dane zo stavieb boli rozpočtované v celkovej sume
21 231,39 € a boli naplnené vo výške 19 414,85 €, t. j. plnenie na 91,44 % a dane z bytov boli
rozpočtované v sume 95,-- € a skutočne boli naplnené v sume 91,27 €, t. j. plnenie na 96,07 %.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 15 249,87 € za nedoplatky z minulých rokov.
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 711,63 €.
Daň za psa rozpočtovaná vo výške 936,-- € bola skutočne naplnená vo výške 868,-- €, t. j. plnenie na 92,73 %. K 31. 12. 2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 60,-- €.
Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtovaná vo výške 320,-- € bola skutočne naplnná vo výške 246,-- €, t. j. plnenie na 76,87 %.
Daň za nevýherné hracie prístroje obec nerozpočtovala, nemala tento druh príjmu.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočtovaný vo výške 16 299,30 €
bol skutočne naplnený vo výške 16 022,17 €, čo predstavuje plnenie na 98,30 %. K 31. 12. 2014
obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške
669,93 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
7 112,21

Skutočnosť k 31.12.2014
6 835,02

% plnenia
96,10
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 323,16 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 233,16 €, čo je 72,15 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 199,16 € a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 34,-- €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 6 468,55 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 333,65 €, čo je 97,91
% plnenie. Uvedený príjem prestavuje príjem správnych poplatkov – rozpočet 2 186,-- €,
skutočnosť 2 171,50 €, čo je 99,34 %-tné plnenie; opatrovateľské príspevky rozpočtované v celkovej výške 566,55 €, skutočnosť 540,80 €, čo je 95,45 %-tné plnenie; príspevky rodičov detí
MŠ rozpočtované vo výške 920,-- €, skutočné plnenie 919,-- €, čo je 99,89 %-tné plnenie; poplatky za znečisťovanie ovzdušia 1 070,-- €, skutočnosť 904,-- €, čo je plnenie na 84,48 %,
príspevok z Recyklačného fondu vo výške 162,-- €, skutočnosť 162,-- €, čo predstavuje plnenie
na 100,00 %, príspevky zo stravného rozpočtované vo výške 1 300,-- €, skutočnosť 1 298,70 €,
čo je plnenie na 99,9 %.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
Z rozpočtovaných 323,-- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 v sume 268,21 €, čo je plnenie
na 83,04 %. Uvedený príjem prestavuje úroky z účtov.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
92,-91,07
99,67
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 92,-- €, bol skutočný príjem vo výške 91,07 €, čo
predstavuje 99,67 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a výťažok lotérií.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 23 862061 € bol skutočný príjem vo výške 23 7435,81 €,
čo predstavuje 99,47% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Nezisková organizácia Pomocný anjel
Pedag.a soc.akadémia Trenčín
ÚPSV a R Považská Bystrica
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica
Ministerstvo financií SR
ÚPSV a R Považská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trenčín
SPOLU

Suma v €
13,50
47,23
224,-1 085,-2 460,-1 618,62
1 602,55
13 500,-217,61
1 832,87
767,25
35,64
272,25
77,30
23 735,81

Účel
Príspevok pre MŠ
Príspevok za prax absolventky
Stravné detí rodín v hmotnej núdzi
Výchovno-vzdelávací proces v MŠ
Voľby prezidenta SR
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do orgánov samosprávy
Oprava krovu na sklade materiálu
Menšie obecné služby
Prenesený výkon ŠS – matrika
Prenes.výkon ŠS – staveb.poriadok
Prenes.výkon ŠS-komunikácie
Prenes.výkon ŠS-hlásenie pobytu
Prenes.výkon ŠS-ochrana ŽP
xxx

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
5

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
30,-28,17
93,90
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 30,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 28,17
€, čo predstavuje 93,90% plnenie, ide o príjem z predaja pozemkov.
Granty a transfery
Z pôvodne rozpočtovaných 24 236,50 €, bol rozpočet upravený – na 0,-- €, nakoľko bol predpoklad, že obci nebudú poskytnuté dotácie na kapitálové výdavky z Eurofondov.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
102 000,-102 000,-100,00
Z rozpočtovaných finančných príjmov 102 000,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
102 000,-- €, čo predstavuje 100,00 %-tné plnenie. Jedná sa o čerpanie rezervného fondu na prístavbu kultúrneho domu v Dolnom Lieskove.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
345 224,16

Skutočnosť k 31.12.2014
313 838,03

% čerpania
90,91

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 345 224,16 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v suMe 313 838,03 €, čo predstavuje 90,91 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% čerpania
227 642,65
200 076,52
87,89
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 227 642,65 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume
200 076,52 €, čo predstavuje .87,89 % 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 90 108,65 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume81 667,69 €, čo je
90,63 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, pracovníkov
materskej školy a zariadenia školského stravovania.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 34 419,85 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume28 823,35 €, čo je
83,02% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 88 594,77 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume76 630,55 €, čo je
86,50 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, MŠ a ZŠS, ako sú cestovné náhrady,

6

energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 14 039,38 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 12 954,93 €, čo
predstavuje 92,28 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec neprijala žiadny úver ani návratné finančné výpomoce, preto nesplácala úroky z úverov a
Nevykazuje žiadne platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
117 761,51

Skutočnosť k 31.12.2014
113 761,51

% čerpania
96,60

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 117 761,51 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 113 761,51 €, čo predstavuje 96,60 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Prístavba sály kultúrneho domu Dolný Lieskov
Z rozpočtovaných 106 168,-- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume102 168,-- € , čo
predstavuje 96,23 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 11 593,50 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 11 593,50 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
0,-0,-V oblasti finančných operácii obec nevykazuje žiadne čerpanie.

% čerpania
0,00

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
240 255,16
200 076,52
40 178,64
28,17
113 761,51
- 113 733,34
-73 554,70
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102 000,-0,-102 000,-342 283,33
313 838,03
28 445,30
0,-28 445,30

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 28 445,30 € 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:
- tvorbu rezervného fondu 28 445,30 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014

vo výške 28 445,30 €.
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 :
- prístavba sály KD Dolný Lieskov
KZ k 31.12.2014

Suma v €
117 233,-43 918,92
102 000,-59 151,92

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v €
471,48
769,34
76,86
429,-140,-594,96
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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

893 494,42

859 063,54

Neobežný majetok spolu

684 425,10

796 548,03

0,--

0,--

Dlhodobý hmotný majetok

576 123,30

688 246,23

Dlhodobý finančný majetok

108 301,80

108 301,80

Obežný majetok spolu

173 218,51

95 853,34

6 173,56

2 362,49

160,21

0,--

0,--

0,--

4 565,29

4 214,74

162 319,45

89 276,11

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,--

0,--

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,--

0,--

1 419,93

1 093,05

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

859 063,54

893 494,42

Oceňovacie rozdiely

0,--

0,--

Fondy

0,--

0,--

Výsledok hospodárenia

686 308,41

710 230,12

Záväzky

18 384,92

34 571,81

5 175,51

3 189,62

0,--

0,--

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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2. Dlhodobé záväzky

3. 518,19

Krátkodobé záväzky

12 691,22

31 235,15

0,--

0,--

154 370,21

148 692,49

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

4. 147,04

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

19 779,33 €
3 489,19 €
6 755,76 €
1 210,87 €

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu o úvere ani lízingovú zmluvu.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií – obec nie je zriaďovateľom
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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2007 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-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Telovýchovná jednota MIER Tŕstie - bežné
výdavky na futbalovú sezónu
Združenie rodičov pri Základnej škole
Štefana Závodníka Pružina

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
v €

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €
-3-

200,--

200,--

0,--

60,--

60,--

0,--

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN obce
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť - obec nemá založené podnikanie na základe živnostenského
oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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d) rozpočtom iných obcí
e) 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
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:
obec nemá zriadené rozpočtové organizácie.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
obec nemá založené príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
obec nemá založené právnické osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých fin.
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

ÚPSV a R Pov. Bystrica

Menšie obecné služby

217,61

217,61

0,--

ÚPSV a R Pov. Bystrica

Stravné pre deti rodín v núdzi

224,--

224,--

0,--

Okresný úrad Trenčín

Výchovno-vzdelávací proces

1 085,--

1 085,--

0,--

Okresný úrad Trenčín

Prenes.výkon ŠS-ochrana ŽP

77,30

77,30

0,--

Okresný úrad P.Bystrica

Voľby prezidenta,EP, kom.voľby

5 681,17

5 681,17

0,--

Ministerstvo financií SR

Výmena krovu na sklade materiálu

13 500.--

13 500,--

0,--

Ministerstvo vnútra SR

Prenes.výkon ŠS na úseku matriky

1 832,87

1 832,87

0,--

Ministerstvo vnútra SR

Prenes.výkon ŠS-hlásenie pobytu

272,25

272,25

0,--

Ministerstvo dopravy...

Prenes.výkon ŠS-stavebný poriad.

767,25

767,25

0,--

Ministerstvo dopravy...

Prenes.výkon ŠS-cest.doprava

35,64

35,64

0,--
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom - obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu
so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Jasenica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1 032,07

955,07

77,--

Obci Jasenica boli poskytnuté prostriedky na činnosť Spoločného obecného úradu v roku 2014
vo výške 1 032,07 € a tieto boli použité vo výške 955,07 €. Preplatok vo výške 77,-- € bude vrátený v roku 2015.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC – obec neuzatvorila žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – obec nemá vypracovaný programový
rozpočet na rok 2014.

V Dolnom Lieskove dňa 15. mája 2015

Vypracovala:

Predkladá:

Eva DZURJANÍKOVÁ

Ján K R I Ž A N

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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