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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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29. 11. 2013 uznesením č. 34/2013.
Rozpočet bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 21. 11. 2014 uznesením č. 51/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014

203793

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
244389,21

187001
0
16792
203793

231830,21
0
12559
240776,07

187001
16792
0

228218,07
12559
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy – zostatok z min.rok
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
187001

Skutočnosť k 31.12.2014
232278,8

% plnenia
124,2

Z rozpočtovaných celkových príjmov 187 001 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume232 278,80 EUR, čo predstavuje 124,2 % plnenie.
1. Bežné príjmy
a) daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
134933

Skutočnosť k 31.12.2014
136833,98

% plnenia
101
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol vo výške 119 467,54
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 723,48
dane zo stavieb boli v sume 3 288,45
dane z bytov boli v sume 22,63 EUR
Daň za psa 388
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4943,88
Obec eviduje pohľadávky na dani z pozemkov 163,18, zo stavieb 85,87, za psa 32,
Obec eviduje pohľadávky za psa 32, za odpad 246 a poplatok za hrobové miesta 31,06 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
7169

Skutočnosť k 31.12.2014
9225,4

% plnenia
128,6

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 823,52
Ostatné administratívne poplatky 2 070,50
Pokuty a penále 80
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1 339,83
Poplatky za školské zariadenie 573
Poplatky a platby za stravné 1 810,80
Úroky z vkladov 2,47
Príjmy z náhrad z poistného plnenie 1 450,78
Príjmy z dobropisov 1 074,50
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014
86 118,37

% plnenia

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR
ÚPSVaR
Environmentálny fond
VÚC Košice
Borolo
MV SR
MV SR
ÚP SVaR
ÚP
Recyklačný fond

Suma v EUR
44998
2859,76
29808,72
600
200
186,45
5770,15
1319,72
422,22

Účel
ZŠ
Paragraf 50-j
Oprava a obnova odvod. systémov
Oslavy obce
Oslavy obce
REGOB
Voľby
Sociálne dávky Pechan
HN, školské pomôck

28 Recyklačný fond

OU Michalovce
26,4 Skladník CO
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

Skutočnosť k 31.12.2014
12558,68

% plnenia
74,78

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
16792

Z rezervného fondu bolo čerpanie v sume 12 558,68 € .

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
187001

Skutočnosť k 31.12.2014
228232,57

v tom :
Funkčná klasifikácia
01116Výdavky verejnej správy
0112 Finančná oblasť
0320 Ochrana pred požiarmi
0451 Cestná doprava
0620 AČ
0640 VO
0820 Kultúrne služby
09111 Predškolská výchova
09121 Základné vzdelávanie
09501 Zariadenia záujmového ŠKD
09601 Školská jedáleň
10202 Staroba – soc. služby

% čerpania
122
Skutočnosť
117762,82
420,07
114
1951,38
3939,55
2849,96
2288,69
28102,66
49495,22
7239,01
13666,26
402,95

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy
Skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo v sume 112309,33 EUR. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov obce , aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 39 024,93 EUR.
Tovary a služby
Skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 50 507,46 EUR. Ide o prevádzkové výdavky všetkých
stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba
, ostatné tovary a služby, oprava a obnova odvodňovacích systémov.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
16792

Skutočnosť k 31.12.2014
12558,68

% čerpania
74,7

Skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo na výstavbu altánku pri amfiteátri vo výške 8615,58 € a
výstavbu chodníka v sume 3943,10 €.

5

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
232278,8
228232,57
4046,23
0
12558,68
-12558,68
4046,23
0
-8512,45

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

16792

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

16792
249070,8
240791,25
8279,55
135,09
8144,46

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 8 144,46 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 tvorbu RF.
Zostatok finančných operácií v sume 8144,46 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
8 144,46
EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 8 144,46 EUR.

5. Tvorba a použitie 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 rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 46 zo dňa 30. 6. 2014
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
16792
0
0
0
8 615,58 altánok
3943,10 chodník Petrúň-cintorín
0
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1
%
- povinný prídel - 0,25 %
Úbytky - nealko nápoje, stravovanie
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
0
0
0
0
0

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

597586,26

525955

Neobežný majetok spolu

578417,32

514864

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

0

Dlhodobý hmotný majetok

456462,86

392909,54

Dlhodobý finančný majetok

121954,46

121954,46

Obežný majetok spolu

18833,96

11091

144,8

546,31

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

1897,8

2400,23

16791,36

8144,46

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

334,98

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

597586,26

525955

Vlastné imanie

493005,29

457098,74

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

PASÍVA
Názov

z toho :
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Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

493005,29

457098,74

6991,38

4391,67

6198

480

0

6,16

5,12

0

788,26

3905,51

0

0

97589,59

64464

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom

0 EUR
3905,51 EUR

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c) 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 štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

MV SR

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

Základná škola

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

44 998

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

44 998

0

-5-

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
8

VÚC
Na oslavy obce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

600

Vypracovala: Bc. Iveta Denciová

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

600

Rozdiel
0

Predkladá: Ján Skyba

V Choňkovciach dňa 28. 4. 2015

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 8 144,46 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky:
-Výstavba chodníka a kobercová úprava stará časť obce Petrúň – cintorín.
rezervného fondu vo výške 8 144,46 €.

-VZOR
2.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume................... 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
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v
sume.................. EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
EUR
Zostatok finančných operácií v sume ................... EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
EUR
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 podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume
EUR
- ............
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
EUR, a to na :
- rekonštrukciu telocvične v sume EUR
- ...........
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume .................
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od .................................... podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume .................
e) nepoužité návratné zdroje financovania (úver, pôžička...) podľa ustanovenia § 15 ods.1
písm.c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
.................
f) ............
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške ............................... EUR.
3.varianta :
Schodok rozpočtu v sume ................... 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
EUR
- z ďalších peňažných fondov
EUR
- z návratných zdrojov financovania
EUR
- z finančných operácií
EUR
Zostatok finančných operácií v sume ............. EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume

EUR
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Zostatok finančných operácií v sume ............... EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške ............................... EUR.
4.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume ................ 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume ..................... EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
EUR
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 podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume
EUR
- ............
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
EUR, a to na :
- rekonštrukciu telocvične v sume EUR
- ...........
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume .................
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od .................................... podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume .................
e) nepoužité návratné zdroje financovania (úver, pôžička...) podľa ustanovenia § 15 ods.1
písm.c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
.................
f) ............
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume ................... EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu
EUR

11

