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Záverečný účet Obce Vyšná Šebastová 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 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
6.12.2013 uznesením
č.16/17/203
Rozpočet bol zmenený :
- prvá zmena schválená dňa11.04.2014 – starosta obce,uzn. U13//2/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Finančné operácie
Finančné príjmy
Finančné výdavky
Výsledok finančných operácii

707868
262485
445383
0
707868
259965
447903
0

Rozpočet
po zmenách
707868
262485
445383
0
707868
236165
452894
0

1400
1400
0

1400
1400
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
262485,00

Skutočnosť k 31.12.2014
277537,11

% plnenia
105,73

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
248315,00

Skutočnosť k 31.12.2014
254732,90

% plnenia
102,58

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 199034,00EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 203560,80 EUR, čo predstavuje plnenie na
102,27 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 37700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 39678,76 EUR,
čo je 105,24% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23992,47EUR, dane zo stavieb
boli v sume 15686,29 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 31085,40EUR. K 31.12.2014
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 36024,94EUR.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
14170

Skutočnosť k 31.12.2014
22804,21

% plnenia
160,93

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3006,89EUR, čo je
115,65 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2513,89EUR, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 493,00EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných2700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4109,13EUR, čo je
152,19 % plnenie.
c/ Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb:
z rozpočtovaných 1800,00 bol skutočný príjem1544,75, čo je 85,82%
50 € je za porušenie predpisov, avšak tento príjem sa nerozpočtuje
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2014
7070,00

Skutočnosť k 31.12.2014
13897,46

% plnenia
196,57

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR Účel
školstvo
1.
Okresný úrad Prešov
Odbor školstva spolu:
.
V tom:
1031,,00 Príspevok na výchovu a vzdelávanie
pre MŠ
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8

9.

MV SR, sekcia verejnej
správy, Drieňová 22,
Bratislava
ÚPSV a rodiny, Slovenská
87
ÚPSV a rodiny, Slovenská
87
Z ročpočtu-VÚCPrešov
MF SR,
Štefanovičova 5, Bratislava
15, 817 82

382,14 Úsek hlásenia pobytu občanov za
rok 2013
90,00 Stravné pre deti v HN
16,60 Školské potreby pre deti v HN
1000,00 Retrojarmok–
0,00 Dotácia na základe uznesenia vlády
č. 220/2013 – na zabezpečenie
zvýšenia platov zamestnancov reg.
Školstva o 5%
884,53 Riešenie kritického stavu cestnej
infraštruktúry v pôsobnosti miest
a obcí po zimnej prevádzke v súlade
s uzn. vlády . 134/2013 a 184/2013

Min. dopravy, výstavby
a reg. Rozvoja SR
Sekcia rozpočtu
a financovania, Nám.
Slobody 6, 810 05 Bratislava
Obvodný úrad živ. prostredia 274,28
Prešov spolu:
V tom:

Okresný úrad Prešov, odbor
všeobecnej vnútornej správy

Úsek ochrany prírody a krajiny
Úsek ochrany pred povodňami
Úsek ochrany ovzdušia
2591,85 Voľby do VÚC

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
180824,00

Skutočnosť k 31.12.2014
31326,97

% plnenia
17,32

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Príjmy z kapitálových aktív v roku 2014 boli 31329,97€
V roku 2014 obec získala e granty a transfery vo výške 20663,47€ cyklotrasa, 10522,50€
DPH- Multifunkčné ihrisko a 141 € z predaja pozemku.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
264559,00

Skutočnosť k 31.12.2013
124823,24

% plnenia
47,18

Textová časť – príjmové finančné operácie:
Poplatky za stravné činili 5514,81€ a krátkodobá požička na Dom smutku činila 119 308,43€
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
707868,00

Skutočnosť k 31.12.2014
430526,35

% plnenia
60,82
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1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
225800,00

Skutočnosť k 31.12.
2014
232203,68

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Knižnice

Rozpočetupravený
120021,00
0
0
0
1000,00
3500,00
18200,00
0,00
0,00
8 500,00
11000,00
9000,00
1000,00

% plnenia
102,84

Skutočnosť
119012,61
0
0
0
969,43
4435,50
17895,13
0,00
0,00
17778,80
22824,92
9652,43
501,18

% plnenia
99,16
0
0
0
96,94
126,72
97,06
0,00
0,00
209,16
207,50
107,24
50,12

Ostatné služby.
0,00
0,00
0,00
Vysielacie a vyd. Služby
0,,00
287,64
Nábož. a iné spol. služby
0,00
0,00
0,00
Predškolská výchova
46440,00
44292,68
95,38
Základné vzdelanie
0,00
0,00
0,00
Centrá voľného času
0,00
0,00
0,00
Škol. stravov. v predškolskom zar..
10504,00
10023,86
95,43
Volby
0,00
2591,85
Ďalšie dávky so z. rod. detí
0,00
0,00
100
Dáv. soc. pom. – hmotná núdza
650,00
1758,00
270,46
Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za ocu
Z rozpočtovaných48065,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 46256,94EUR,
čo je 96,24% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 14080,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 16227,80 čo je
115,25% čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných56676,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 56029,69EUR,
čo je 98,86% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2591,85EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2591,85EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.-na volby
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 2033,37EUR,
čo predstavuje 145,24% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
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Rozpočet na rok 2014
452894,00

Skutočnosť k 31.12.2014
143,002,45

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
REALIZACIA nových stavieb-Dom
smutku
Bytový dom-bytovka
Šafranska cyklotrasa
Spolu

rozpočet

% plnenia
31,58

skutočnosť

% plnenia

0
119000,00

0
119308,43

0
100,26

310094,00

0

0

23800,00

23694,02

99,55

452894,00

143002,45

Textová časť – kapitálové výdavky :
/ Ekonomická oblasť – realizácia nových stavie,
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Príprava a realizácia novej stavby- Domu smútku
Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Dopracovanie projektovej dokumentácie a realizácia stavb dodávateľským spôsobom
- Rekreačné a športové služby - rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Budovanie Šafranskej cyklotrasy
- 3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
18809,00
17050,00
Textová časť – výdavkové finančné operácie:

% plnenia
90,65

Z rozpočtovaných 17000,0,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2014 v sume 17050,00 EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií bez právnej subjektivity:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
56944,00
54317,54

% plnenia
95,38

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií bez právnej subjektivity:
Bežné výdavky rozpočtových organizácií bez právnej subjektivity z toho :
Predškolská výchova
44293,68 €
Školská Jedáleň

10023,86 €

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

Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné príjmy spolu

277537,11
0

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

263884,82
0
13652,29

z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

156150,21
0

z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

166641,53

z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

10491,32
3160,97

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Rozpočtový výsledok obce za rok 2014 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov je prebytokk hospodárenia vo výške 3160,97 €

-

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
ZS k 1.1.2014
prírastky

Suma v EUR
8000,00
0,00
0
0,00
0
0

Úbytky
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

8000,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a zásady pre použitie SF
.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
903,83
735,00
0
0
0
0
0
650,00
988,83

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

súvaha stl.č.1

Súvaha stl.č.1

1932332,87

1956238,09

20883

0

1911449,87

1956238,09

151170,16

158758,08

85,02

161,34

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

31674,31

36024,94

Finančné účty

119410,83

122571,80

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

404932,59

391995,62

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Súvaha stl.č.5

Súvaha stl.č.5

8000,00

8000,00

Výsledok hospodárenia 428

1318066,44

1283441,81

Výsledok hospodárenia-431

-34624,63

-7216,28

Majetok spolu : brutto
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Fondy účtovnej jednotky -421
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Stav –k 1.1.2014

Stav – k 31.12.2014

38849,78

135883,60

8663,90

960,00

903,83

988,83

Krátkodobé záväzky

12232,05

14626,34

Bankové úvery a výpomoci

17050,00

119308,43

1 182 858,83

1 172 786,15

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k hodnotenému obdobiu eviduj e úvery vo výške 119308,43€
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
voči bankám
119308,43EUR
- voči dodávateľom
4553,75 EUR
- voči štátnemu rozpočtu
621,41 EUR
- voči zamestnancom
5859,59EUR
- voči zdravot.poistovniam
3581,63 EUR
ostatné závazky
9,96 EUR
Social.fond
988,83Eur
-

8. 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 /2013 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
- kapitálové výdavky
-1-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

8500,00

8500,,00

0

0

0

0

Klub dôchodcov

500,00

152,43

347,57

Občianske združenie Šebeš– bežné výdavky

1000,00

1000,00

0

Dobrovoľná požiarna ochrana

1000,00

1000,00

0

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. /2013
o dotáciách.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
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 štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

-5-

Krajský škol.úrad

Predškolská výchova

1031,00

1031,00

0

MV SR

Hlásenie pobytu obyvateľov - BV

382,14

382,14

0

ÚPSvR Prešov

Hmotná núdza- strava

90,00

90,00

0

ÚPSvR Prešov

Hmotná núdza – školské pomôcky-

16,60

16,60

0

0

0

0

884,53

884,53

0

274,28

274,28

BV

MF SR

Dotácia na zvýšenie platov zam. reg.
školstva o 5% - BV

Min. dopravy,

Prostriedky na riešenie kritického

výstavby a reg.

stavu cestnej infraštruktúry - BV

rozvoja SR

Obvodný úrad živ.
Prostredia Prešov
spolu:
V tom:

Spolu: v tom - BV
Úsek ochrany prírody a krajiny
Úsek ochrany pred povodňami
Úsek ochrany ovzdušia

Celkové hodnotenie plnenia rozpočtu:
Bežné príjmy celkom 277 537
Bežné výdavky celkom, 263 885
Prebytok
13 652
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Kapitalový rozpočet
Kapitalové príjmy 31 327
Kapitálové výdavky 143 002
Schodok
-111 675
Celkový rozpočet obce-skutočnosť 2014
Príjmy celkom
308 864
Výdavky celkom 406 887
Prebytok
-98 023
Bežný rozpočet skončil prebytkom vo výške 13 652€. Tento prebytok bol použitý
na vykrytie kapital.výdavkov.
Rozpočtové hospodárenie obce je schodok vo výške -98023€. Tento schodok bol
vykrytý z návratných zdrojov.

Vypracovala: Monika Tkáčová

Predkladá:
Bc.,Stanislav Šváby
starosta obce

Vo Vyšnej Šebastovej ,dňa 27.02.2015

Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce kontrolóra za rok 2014.
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014
s výrokom bez výhrad.
Na úradnej tabuli zverejnené:
Od
.2015

DO

.2015
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