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Záverečný účet Obce Suché 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 .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.12.2013 uznesením č.74/2013.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.5.2014 uznesením č. 90/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých €

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

72 931

Rozpočet
po zmenách
76.963

67 931
0
5 000

71 963
0
5 000

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

72 012

76 044

60 980
10 000
1 032

63 380
11 632
1 032

Rozpočet obce

+ 919

+ 919

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v celých €
Rozpočet na rok 2014
76 963

Skutočnosť k 31.12.2014
107 458

% plnenia
139,62

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
65 045

Skutočnosť k 31.12.2014
68 144

% plnenia
104,76
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 51 000,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 53 639 €, čo predstavuje plnenie na 104,17
%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9 625,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 10 199 €, čo je 105,96
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 609 €,dane zo stavieb boli v sume 1 565 €
a dane z bytov boli v sume 25€. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 256,76 €.
c/ Ostatné dane
Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 420 € a skutočný príjem bol vo výške 361 €, čo je
85,95 %. Daň za komunálny odpad bola rozpočtovaná vo výške 4 000 € a skutočný príjem
bol vo výške 3 945 €, čo predstavuje 98,62 % plnenie.
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na ostatných dania :
c) Daň za psa 10 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 451,09 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
4 319

Skutočnosť k 31.12.2014
4 179

% plnenia
96,76

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 335 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 205 €, čo je 61,19 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 52 €, príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 80 € a príjem z prenajatých strojov a zariadení v sume 73 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 862 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 835 €, čo je 99,06 %
plnenie. Poplatky Min. živ. prostredia boli rozpočtované v sume 2 412 € a ich skutočný
príjem bol v sume 2 412 € , čo predstavuje 100 % plnenie. Poplatky za predaj výrobkov,
tovarov a služieb boli rozpočtované vo výške 250 € a ich skutočný príjem bol vo výške 228 €,
čo predstavuje 91,20 % plnenie. Správne poplatky boli rozpočtované v sume 200 € a ich
skutočné plnenie bolo v sume 195 €, čo predstavuje 97,50 % plnenie.
c/ ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 1 122 € bol skutočný príjem 1 139 €, čo je 101,51 % plnenie. Jedná sa
o príjmy z dobropisov, refundácii a príjem bankových úrokov.

3) Bežné príjmy – transfery a granty:
Rozpočet na rok 2014
2 599

Skutočnosť k 31.12.2014
3 826

% plnenia
147,21
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Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poskytovateľ
Krajský úrad dopravy
Obvodný úrad MI
Krajský úrad ŽP
Obvodný úrad MI
Obvodný úrad MI
Obvodný úrad MI
Recyklačný fond

Suma v €
17,132,31,541,1 162,1 900,43,-

Účel
Miestne komunikácie
REGOB
Ochrana prírody a krajiny
Voľby samospráva
Voľby európsky parlament
Voľby prezidenta
Príspevok na recykláciu odpadu

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

22 486

-

0,-

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 22 486,- €.
V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR

Suma v €
Investičná akcia
13 486,- Rekonštrukcia kultúrneho domu

2.

Ministerstvo vnútra SR

9 000,- Na prevenciu kriminality

Dotácia vo výške 9 000 € nebola použitá do 31.12.2014, použitie dotácie bude v roku 2015.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
5 000

Skutočnosť k 31.12.2014
8 823

% plnenia
176,46

V roku 2014 bolo rozpočtované použitie rezervného fondu v sume 5 000,-€. Skutočné plnenie
bolo v sume 8 823 €, čo predstavuje 176,46 % plnenie. Rezervný fond bol použitý na
rekonštrukciu miestnych komunikácii.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v celých €
Rozpočet na rok 2014
76 044

Skutočnosť k 31.12.2014
86 752

% plnenia
114,08
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1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
63 380

Skutočnosť k 31.12.2014
52 766

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová správa
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Klubové a kultúrne zariadenia
Vysielacie služby
Náboženské a spoločenské služby
Rekreácia, kultúra
Spolu

Rozpočet
49 821,1 753,1 900,650,233,606,4 963,1 100,100,450,154,1 500,150,-.
63 380,-

% plnenia
83,25

Skutočnosť
39 340
1 817
3 594
526
199
164
4 903
668
110
491
153
801
0
52 766

% plnenia
78,96
103,65
189,16
80,92
85,41
27,06
98,79
60,73
110,00
109,11
99,35
53,40
0
83,25

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 23 405 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 22 920 €, čo je 97,93
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce a kontrolóra obce, odmeny
poslancov, odmeny na dohody o vykonaní práce a odmeny členom volebných komisií.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 8 388,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 8 238 €, čo je 98,21
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd, odmien poslancov, odmien volebných
komisií a dohôd za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 23 767 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 18 023,- €, čo je
75,83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, telefón, poštovné, programové vybavenie, materiál, údržba budov a
kosačiek, poistenie majetku obce a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
Z rozpočtovaných 7 170,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 3 059 €, čo
predstavuje 42,66 % čerpanie. Jedná sa o platby spoločnej úradovne Michalovce, centrám
voľného času a členských príspevkov ZMOS, RVC, ZPOZ, MAS, ZOOCR.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 650 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 526 €, čo predstavuje
80,92 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
11 632

Skutočnosť k 31.12.2014
32 954

% plnenia
283,30
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v tom :
Funkčná klasifikácia
Cestná doprava
Kultúrne zariadenia
Spolu

Rozpočet
10 000
1 632
11 632

skutočnosť
17 233
15 721
32 954

% plnenia
172,33
963,29
283,30

a) Klubové a kultúrne zariadenia
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia budovy OCÚ-KD v sume 15 721 €, použité prostriedky z dotácie v sume
13 486 € a vlastné prostriedky v sume 2 235 €.
b) Cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia miestnych komunikácii v sume 17 233 €, použité prostriedky z rezervného
fondu v sume 8 823 € a vlastné prostriedky v sume 8 410 €.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
1 032

Skutočnosť k 31.12.2014
1 032

% plnenia
100,39

Z rozpočtovaných 1 032 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 1 032 €, čo predstavuje 100,00 %.

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2014
Rozpočet po
zmenách 2014
v celých €

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok/schodok bež.rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok/schodok kap.rozpočtu
Celkový prebytok/schodok
Finančné príjmy
Finančné výdavky
Zostatok finančných oprácii
Hospodárenie obce za rok 2014

71 963
63 380
+ 8 583
0
11 632
-11 632
- 3 049
5 000
1 032
+ 3 968
+ 919

Skutočnosť
k 31.12.2014
v celých €

76 149
52 766
+ 23 383
22 486
32 954
- 10 468
+ 12 915
8 823
1 032
+ 7 791
+ 20 706

:
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Prebytok rozpočtu v sume 12 915 € 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 je zdrojom rezervného fondu.
Zostatok finančných operácii v sume 7 791 € je v zmysle § 15 odst.1 písm. c/ zákona
č.583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.
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 z.n.p. sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 odst. 3 písm. a/ a b/
citovaného zákona, z toho prebytku vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 9 000 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom
roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 11 706 € t.j. z prebytku hospodárenia po vylúčením nevyčerpanej dotácie v sume
3 915 € a zo zostatku finančných operácii v sume 7 791 €.

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

4 904,63

Prírastky - z prebytku hospodárenia

8 822,71

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu

8 822,71

Na rekonštrukciu miest. komunikácii
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

4 904,63

Sociálny fond
Obec netvorí sociálny fond z dôvodu, že nemá zamestnancov.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých €
AKTÍVA
Názov

KS k 31.12.2014

ZS k 01.01.2014

Majetok spolu

826 917

802 873

Neobežný majetok spolu

801 545

789 427

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

704 000

691 882

Dlhodobý finančný majetok

97 545

97 545

Obežný majetok spolu

24 821

12 888

213

239

718

642

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

23 890

12 007

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

551

558

KS k 31.12.2014

ZS k 01.01.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

826 917

802 873

Vlastné imanie

252 283

234 533

Výsledok hospodárenia

252 283

234 533

Záväzky

30 665

22 904

780

2 415

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

9 000
0

0

Krátkodobé záväzky

4 284

2 856

Bankové úvery a výpomoci

16 601

17 633

Časové rozlíšenie

543 969

545 436
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám -úvery
- voči dodávateľom
- voči zdravotnej a sociálnej poisťovni
- voči zamestnancom
- voči daňovému úradu
- voči bankám – zrážky zo mzdy
- voči štátnemu rozpočtu

16 601,00 €
1 056,38 €
1 440,54 €
508,11 €
468,86 €
810,00 €
9 000,00 €i

8. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

obec nemá zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2014 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám
a podnikateľom.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-
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c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Krajský

Cestná doprava, životné

úrad

prostredie-bežné výdavky

Obvodný

REGOB, voľby

úrad

Bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Ministerstvo Na rekonštrukciu

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

48,24

48,24

0

3 734,44

3 734,44

0

13 486,00

13 486,00

0

financií - ŠR kultúrneho domu-kapitalové
výdavky
Ministerstvo Prevencia proti kriminalitevnútra - ŠR

9 000,00

0,00

9 000

kapitálové výdavky

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neprijala ani neposkytla žiadne dotácie obciam.
f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neprijala ani neposkytla žiadne dotácie voči VÚC.

Vypracovala: Jarmila Lopatová

Predkladá: Jarmila Lopatová

V Suchom dňa 05.05.2015
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