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Záverečný účet Obce Dražkovce za rok 2013.
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet nebol
naplánovaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2012 uznesením č 6/2012
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 10.01.2013
uznesením č. 1/2013
- druhá zmena schválená dňa 21.02.2013
uznesením č. 1/2013
- tretia zmena schválená dňa 01.04.2013
uznesením č. 3/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 30.05.2013
uznesením č. 3/2013
- piata zmena schválená dňa 27.06.2013
uznesením č. 4/2013
- šiesta zmena schválená dňa 28.11.2013
uznesením č. 8/2013
- siedma zmena schválená dňa 13.12.2013
uznesením č. 9/2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

Rozpočet
po zmenách
383992

Rozpočet

372581
1300
10111

353488
0
0

374824

341540

338069
22259
14496

327140
0
14400

9168

11948

353488
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
383992

Skutočnosť k 31.12.2013
384027,91

% plnenia
100,01

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
239040

Skutočnosť k 31.12.2013
239078,59

% plnenia
100,016

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 206105,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 206104,89 EUR, čo predstavuje plnenie na
99,99 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16380 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 16420,02 EUR, čo je
100,244 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9967,01 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 6332,83 EUR a dane z bytov boli v sume 120,18 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 16406,59 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 13,43 EUR. K 31.12.2013
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 33,64EUR daň z ubytovania
82,83EUR .
c) Daň za psa 1625
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
e) Daň za ubytovanie 0
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14928,68
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
9146

Skutočnosť k 31.12.2013
9145,83

% plnenia
99,99

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5637 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 5636,70 EUR, čo je
99,99 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 0 EUR, príjem z prenajatých pozemkov
v sume 0 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov , objektov , strojov v sume 5636,70
EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3509 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3509,13 EUR, čo je
100,003 % plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
124395

Skutočnosť k 31.12.2013
124396,53

% plnenia
100,001
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Textová časť – bežné ostatné príjmy:
a)
Obec prijala nasledovné granty a transfery: 119694,22
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR Účel
1.
OU Diak, H.K, D.K
154 Zvýšenie platov
2.
Krajský školský úrad
104288 Školstvo ZŠ
3.
Krajský školský úrad
1230 Školstvo Vzdelávacie poukazy
4.
Krajský školský úrad
3202,80 Školstvo dopravné deťom ZŠ
5.
Krajský školský úrad
2097 Školstvo MŠ
6.
Krajský úrad
44,91 Prenesený výkon cestná doprava
7.
Krajský úrad
89,09 Prenesený výkon životné prostredie
8.
Obvodný úrad Martin
280,17 Prenesený výkon REGOB
9.
Obvodný úrad Martin
456,40 Voľby do VUC
10.
Réžia strava ŠJ
2191,68 Rodičia a zamestnanci
11.
Obvodný úrad Žilina
424,82 Preplatenie výdavkov z ROEP
12.
Ministerstvo financií
3690 Zvýšenie platov v školstve
10.
Ministerstvo dopravy
1545,35 Oprava výtlkov
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
b) poplatky za služby(recyklačný fond, propagácia firmy) 0€
školné školské zariadenia ŠK, MŠ 2465,71€
úroky 2,77€
reklama a kosenie 1600,-€
vratky min. rokov 633,83€
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
1300

Skutočnosť k 31.12.2013
1300

% plnenia
100

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0 EUR, čo je 0 %
plnenie.
Ide o príjem za predaj : - budov
0EUR
- bytov
0 EUR
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 200,-EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 1100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1100,- EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Sponzorské na nákup interaktívnej tabule do MŠ.
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V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :
Obec nezískala v roku 2013 žiadne kapitálové granty ani transfery
P.č.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR Investičná akcia
1.
SPX, s.r.o
1100,- Zakúpenie interaktívnej tabule MŠ
2.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
10111

Skutočnosť k 31.12.2013
Rozpočtované 10106,96

% plnenia
99,96

Textová časť – príjmové finančné operácie:
Zapojenie do rozpočtu rezervný fond 9995,60€
Použité prostriedky z minulých rokov zapojenie do rozpočtu 111,36
V roku 2013 nebol prijatý úver
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
EUR
Základná umelecká škola
EUR
Centrum voľného času
EUR
Domov dôchodcov
EUR
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
EUR
Základná umelecká škola
EUR
Centrum voľného času
EUR
Domov dôchodcov
EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
374824

Skutočnosť k 31.12.2013
374817,10

% plnenia
99,99

Skutočnosť k 31.12.2013
338082,31

% plnenia
100,004

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
338069

v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy
80768
80776,07
100,009
Ekonomická oblasť
4603
4603,46
100,01
Ochrana pred požiarmi
1827
1827,66
100,04
Cestná doprava
2942
2942,13
100,00
Nakladanie z odpadmi
17560
17560,09
100
Verejná zeleň
2556
2557,18
100,05
Verejné osvetlenie
5255
5254,93
100
Rekreačné a športové služby TJ
7104
7105,67
100,02
Kultúra ,DS, knižnica
13511
13515,52
100,03
Materská škola
61205
61210,79
100,01
Základná škola
108640
108622,76
99,98
Školský klub
10513
10515,48
100,02
Školská jedáleň
20557
20562,75
100,03
Sociálne služby
192
191,82
99,91
Centrum voľného času
836
836
100
338069
338082,31
100,004
Spolu
Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 168740EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 168747,88 EUR,
čo je 100,004 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a pracovníkov
školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 60236EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 60236,95EUR, čo
je 100,001 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 91533 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 91565,34 EUR, čo
je 100,04 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 13800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 14955,28 EUR, čo
predstavuje 108,37 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
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Z rozpočtovaných 3760 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 3759,76 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
22259

Skutočnosť k 31.12.2013
22238,79

% plnenia
99,91

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výstavba
Nákup výpočtovej techniky
Spolu

Rozpočet
21159
1100

Skutočnosť
21138,79
1100

22259

22238,79

% plnenia
99,90
100
99,91

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume................ EUR, z toho :
..................................
..................................
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia v sume 19987,94 EUR, z toho :
výstavba cesty nová IBV,
b) Verejné osvetlenie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Rozšírenie verejného osvetlenia v sume 789,01 EUR, z toho : rozšírenie verejného
osvetlenia v novej IBV
c) Rozšírenie kúrenia v KD v pivničných priestoroch
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Rozšírenie kúrenia v kultúrnom dome v sume 361,84 EUR,
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
14496

Skutočnosť k 31.12.2013
rozpočtované 14496

% plnenia
100

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 14496 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume 14496 EUR, čo predstavuje 100,00 %.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu
4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

372620,95
372620,95
-

338082,31
338082,31
-

34538,64
1300
1300
-

22238,79
22238,79
-20938,79

13599,85
1223,27
12376,58
10106,96
14496
-4389,04
384027,91
374817,1
9210,81
1223,27
7987,54

Prebytok rozpočtu v sume 13599,85 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 1223,27EUR je 12376,58€
-

Zostatok finančných operácií v sume -4389,04 EUR, bol spôsobený na splátky úveru
preto znižujeme výsledok hospodárenia na 7987,54€

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
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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 v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1223,27 EUR, a to na :
- dopravné pre deti v Základnej škole 209,40 EUR
- predškoláci MŠ z KŠ Žilina 1013,87 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2013vo výške 7987,54 EUR.

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 EUR
ZS k 1.1.2013
7106,63
Prírastky - z prebytku hospodárenia
6316,56
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 3/2013 zo dňa 30.05.2013
rozšírenie verejného osvetlenia nová IBV
9995,60
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013
3427,59
Podľa návrhu tvorby rezervného fondu v roku 2014 bude stav 11415,13€
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
675,51
1511,88
1225,80

961,59
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

2507619,62

2538602,62

Neobežný majetok spolu

2476841,65

2512874,93

Dlhodobý hmotný majetok

2365177,31

2401210,59

Dlhodobý finančný majetok

111664,34

111664,34

Obežný majetok spolu

28983,68

24210,74

Zásoby

2379,6

604,96

Zúčtovanie medzi subjektami VS

2434,62

1521,95

Krátkodobé pohľadávky

4247,09

2219,52

Finančné účty

19922,37

19864,31

1794,29

1516,95

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

1869151,4

1805478,04

Vlastné imanie

570197,28

584433,81

Výsledok hospodárenia

570197,28

584433,81

Záväzky

160444,62

153059,36

12336,89

11978,94

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky

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

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

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

675,51

961,59

25344,22

32526,83

122088

107592

1138509,50

1067984,87

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
107592,- voči dodávateľom
5068,03
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
18198,37

EUR
EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu o úvere.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č1/2009 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-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

3000 EUR

3000 EUR

0

Obec Turčianska Štiavnička centrum

836 EUR

836 EUR

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

voľného času Environmentálna výchova
pre žiakov
K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č.1/2009 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Dražkovce nepodniká.
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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 zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec nemá rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu ani založenú
právnickú organizáciu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

KŠU

Školstvo

104288

104288

0

KŠU

Školstvo vzdelávacie- bežné

1230

1230

0

KŠU

Školstvo dopravné- bežné

3202,8

2993,40

209,40

KŠU

Školstvo MŠ- bežné

2097

1083,13

1013,87

KÚ

Cestná doprava -bežné

44,91

44,91

0

KÚ

Životné prostredie - bežné

89,09

89,09

0

Obvodný

REGOB- bežné

280,17

280,17

0

Voľby -bežné

456,40

456,40

0

3690

3690

0

456,40

456,40

0

1545,35

1545,35

0

Poskytovateľ

-1-

ZŠ- bežné

-3-

-5-

úrad
Obvodný
úrad
Ministerstvo Zvýšenie platov školským
financií

zamestnancov

Obvodný

Preplatenie výdavkov z

úrad Žilina

ROEP

Ministerstvo Oprava výtlkov
dopravy
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec prijala dotácie od obcí na
do nášho školského obvodu a to
Obec
prijaté
Horný Kalník
35,Dolný Kalník
40,Diaková
79,e)

zvýšenie platov zamestnancov školstva pretože spadajú
použité
35,40,79,-

zostatok
0
0
0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec nedostala v roku 2013 žiadne finančné prostriedky z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Mandová

Predkladá: Mandová

V Dražkovciach dňa 16.06.2014
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 1223,27
EUR, zisteného 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, na tvorbu rezervného fondu.
- zostatok finančných operácií v sume -4389,04EUR znižuje tvorbu rezervného fondu
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.
Výška tvorby rezervného fondu je 7987,54EUR
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