NÁVRH!

Záverečný účet obce Olešná
za rok 2013

Olešná, Apríl 2014

Záverečný účet obce Olešná za rok 2013

OBSAH :
1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Hospodárenie rozpočtovej organizácie
5. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám
c) štátnemu rozpočtu
11. Hodnotenie plnenia programov obce

2

Záverečný účet Obce Olešná 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 ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.03.2013 uznesením č.53/2013
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 24.5. 13uznesením č. 133/2013.
- druhá zmena schválená dňa 09.08.13 uznesením č.220/2013.
- tretia zmena schválená dňa 11.10.13 uznesením č. 284/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 15.11.13. uznesením č. 310/2013
- piata zmena schválená dňa 20.12.13 uznesením č. .367/2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

850 493,22

Rozpočet
po zmenách
904 652,30

725 326,00

752 597,00

0
108 217,22
16 950,00
831 332,00

162,00
131 624,66
20 268,64
862 712,40

249 465,00
140 500,00
19 000,00
422 367,00
831 332,00

297 156,00
127 775,20
19 000,00
418781,40
862 712,40

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €
Schválený
rozpočet r.2013
725 326,00

Rozpočet po
zmenách r. 2013
752 597,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
765 742,68

% plnenia (stĺpec
2)
101,75
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2.1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok
2013
400 440,00

Rozpočet po
zmenách r.2013
420 440,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
426 347,28

% plnenia
101,40

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 397 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 398 943,401 €, čo predstavuje plnenie na
100,48 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 19 190,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 19 473,55 €, čo je
101,47 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 329,73 €, dane zo stavieb boli
v sume 11 961,74 € a dane z bytov boli v sume 182,08 €. . K 31.12.2013 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3065,31 €.
c) Daň za psa 4€
2.2.) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok
2013
32 200,00

Rozpočet po
zmenách r.2013
33900,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
35 014,51

% plnenia
103,28

a) Príjmy z prenájmu vlastníctva majetku obce
Z rozpočtovaných 6000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 6024,00. €, čo je
100,4% plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov a sály KD
Nedoplatky v sume 521,81€.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3700,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3 849,80 €,
Pozostáva z príjmov zo správnych poplatkov za vydané potvrdenia za trvalý pobyt, stavebné
a kolaudačné, rybárske lístky, overenie podpisov.
Ostatné poplatky za poskytnuté služby občanom celkom.................................469,91€
- za odpadové nádoby................................................................................145,00€
- za vodné ................................................................................................2 065,08€
- kopirovanie..............................................................................................58,04€
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ...................20 705,72€
- opatrovateľská služba.............................................................................1016,00€
- cintorínske poplatky.................................................................................141,00€
- poplatok z reklamy (vyhlásenia).................................... .........................540,00€
nedoplatky za minulé roky : 5 932,4 €

2.3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok

Rozpočet po

Skutočnosť

% plnenia

4

2013
0

zmenách
r.2013
5 720,00

k 31.12.2013
8 026,86

140,33

1.Pozostáva z príjmov finančného hospodárenia ...........................................332,54€
2.Príjmy od občanov.......................................................................................1 590,81€
3. Vrátky a dobropisy.....................................................................................6 103,51€
1.Pozostáva z vyúčtovania spotreby el. energie obce spolu 3 163,44€.
2.Pozostáva z vyúčtovania spotreby tepla a EE prenajatých priestorov obce Kaderníctvo,
krajčírstvo, Kovadlina.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Kysucké múzeum
Krajský stavebný úrad
Krajský úrad MD SR
a Živ.prostredia
Obvodný úrad Čadca
ÚPSVaR XXX
ÚPSVaR XXX
Obvodný úrad Čadca
Obvodný úrad Čadca
Obvodný úrad Čadca
MF SR
MŠ SR
MF SR

Suma v €
1150,73
80,00
1816,36
307,09

MŠ SR

1807,10
1799,63
348,60
100,00
644,16
1200,00
7 828,36
3379,
4881,00
270 987,00

Účel
nízkoprijm. zamestnanec
Kultúra, speváčky
stavebná agenda
Miestne komunikácie
a živ.prostredie
Matrika
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Civilná obrana
Register obyvateľstva
Voľby
Dotácia
Pre materskú školu
5 % zvýšenie platov pre
nepedagogických zamestnancov
Prenesené kompetencie ZŠ

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2.4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok
2013
0

Rozpočet po
zmenách r. 2013
162

Skutočnosť
k 31.12.2013
161,70

% plnenia
100

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 162€ bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 161,70€, čo predstavuje
100 % plnenie.
2.5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok
2013
108 217,22

Rozpočet po
zmenách r.2013
131 624,66

Skutočnosť
k 31.12.2013
131 624,66

% plnenia
100
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V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 12 706,46€ - zostatok ZŠ,
v sume 3000,00€ zostatok – verejné osvetlenie v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €
Rozpočet rok 2013
408 965

Rozpočet po
zmenách r. 2013
443 931

Skutočnosť
k 31.12.2013
409 312

% plnenia

Rozpočet po
zmenách r. 2013
297 156

Skutočnosť
k 31.12.2013
273 383

% plnenia

Rozpočet po
zmenách r. 2013
127 775

Skutočnosť
k 31.12.2013
116 929

% plnenia

92,20

3. 1) Bežné výdavky :
Rozpočet rok 2013
249 465
2) kapitálové výdavky
Rozpočet rok 2013
140 500,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ochrana pred požiarmi
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska
vybavenosť
Sociálna oblasť
Rekreácia, šport, kultúra
a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská
výchova
Spolu

Rozpočet

126 432
4830
30 500
57 640

Rozpočet
po
zmenách
132 315
4580
36 900
84 207

12 456
17 107

92

91,51

Skutočnosť

% plnenia

117 122
4284
36 229
79 247

88,51
93,54
98,18
94,11

12 281
23 481

10 652
21 606

86,74
92,02

500,00

3 392

4243

125

249 465

297 156

273 383

91,99

Textová časť – bežné výdavky OcÚ:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 59 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume: 54749 EUR, čo
je 92,80% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23920EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume:21717EUR, čo je
90,79 % čerpanie.
Tovary a služby
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Z rozpočtovaných 43 971 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume35194 EUR, čo je
80,04 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.
Bežné transfery – členské príspevky
rozpočtovaných 600EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 592 EUR, čo
predstavuje98,66 % čerpanie.
Ochrana životného prostredia - odpady
Z rozpočtovaných: 36 900 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume: 36229 EUR, čo
je 98,18 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky za odvoz všetkých druhov odpadov z obce,
poradenstvo pri verejnom obs. – kompostoviská, kanalizačná a vod. prípojka. Nákup 50 ks
smet.nádob, a odpad.vriec.
Verejné osvetlenie
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 11 064 € bolo skutočné čerpanie v sume: 11 363€ čo je 102,70€ čerpanie
.Ide o prevádzkové výdavky za spotrebu el. energií a štandardnú údržbu.
Bývanie a občianska vybavenosť- Dobrovoľný hasičský zbor
Z rozpočtovaných 4830 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume: 4284 EUR, čo je
88,87% čerpanie. Patria sem výdavky najmä na materiálové vybavenie pre potreby DHZ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23920EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume:21717EUR, čo je
90,79 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 43 971 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume35194 EUR, čo je
80,04 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.
Bývanie a občianska vybavenosť – miestne komunikácie,
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 18000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume: 18165 EUR, čo
je 100,91% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky robotníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 6300EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume:6132EUR, čo je
97,33 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 28600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 25968, EUR, čo je
90,80 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky , ako sú energie, spotreba nafty do 2 traktorov
materiál, štandardná údržba miestnych komunikácií, ostatné tovary a služby.
Splácanie úrokov súvisiace s úverom
Z rozpočtovaných 4070 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 4050EUR, čo
predstavuje 99,50 % čerpanie.
Sociálna oblasť
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 6960,EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume: 5 566, EUR, čo je
79,97¨% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky opatrovateliek.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 2323EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume:1857EUR, čo
je79,94 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných1113 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1026EUR, čo je
92,18 % čerpanie. Ide výdavky ako sú deky pre dôchodcov pri životných jubileách, ostatné
tovary a služby.
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Rekreácia,šport, kultúra a náboženstvo – kultúra a rozhlas
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - kultúra
Z rozpočtovaných1580 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume: 1580 EUR, čo je
100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky úväzkového pracovníka pre kultúru a knižnicu
Ďalej sem patri plat pracovníčky- upratovanie kultúrneho domu a obecného úradu.
V sume 2699€ odvody do poisťovní 1150€ - refundované ÚP.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 964 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume:956EUR, čo je 99,17
% čerpanie. Refundované odvody do poisťovní celkom v sume: 1150€.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 5287 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume4847EUR, čo je
91,67% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú nákup stoličiek – sála v KD., energie,
materiál, ostatné tovary a služby.
Šport
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 1924 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1895 EUR, čo je
98,49 % čerpanie. Ide o výdavky za poradenstvo pri verejnom obstarávaní, energie, materiál, .
Bežné transfery
rozpočtovaných 5000EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 4847 EUR, čo
predstavuje 96,94% čerpanie.
Náboženstvo
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 2497 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 2428 EUR, čo je
97,23 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky – správca Domu smútku, energie, materiál,
štandardná údržba, ostatné tovary a služby.
Vzdelávanie:
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 3392 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume3359 EUR, čo je
99,03 % čerpanie. Ide o výdavky, ktoré obec financovala pri príležitostiach ako je MDD,
Mikuláš. Poskytnuté príspevky CVČ Olešná, Staškov, Turzovka, poskytnutá dotáciu
z rozpočtu obce pre ZŠ Podvysoká.

3. 2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok
2013
140 500

Rozpočet po
zmenách
127 775

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť- doprava
Ochrana živ.prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Spolu
Textová časť – kapitálové výdavky :

Skutočnosť
k 31.12.2013
116 928
Rozpočet
0
68 000
31 500
11 000
30 000
140 500

Rozpočet po
zmenách
2 600
48 526
23 500
12 149
41 000
127 775

% plnenia
91,51
skutočnosť
1 062
52 598
17 243
6 023
40 002
116 928

%
plnenia
40,85
108,40
73,38
49,58
97,56
91,51
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a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup výpočtovej techniky v sume: 748,58€
- softwaru PC 313,20€,
b) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- oprava miestnej komunikácie Rovňany v sume 49 533,67 EUR, projektová
dokumentácia v sume 1 944,00€ nákup mech. metly k traktoru, nákup zrkadiel.
c) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami Základná škola
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Vod.a kanal.prípojka pre základnú školu Olešná Polgrúň v sume: 17 243,38€
d) Bývanie a občianska vybavenosť- verejné osvetlenie
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vypracovanie projektovej dokumentácie- rozšírenie verejného osvetlenia (VO)v sume
150,00 EUR,
- modernizácia a rozšírenie VO v sume: 5 622,80€
e) Bývanie a občianska vybavenosť – šport
Ide o nasledovné investičné akcie:
- vypracovanie projektovej dokumentácie Ihrisko – Rovňany v sume 500,00 EUR,
- rekonštrukcia ihriska v sume : 39 532,33€.
f) Občianska vybavenosť- cintoríny
- Nákup lavic cintorín –dom smútku v sume 470€
3. 3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
19 000,00€

Skutočnosť k 31.12.2013
19 000,00€

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 19 0000 EUR na splácanie istiny z
k 31.12.2013 v sume 19 000,00EUR.

% plnenia
100
úveru

bolo skutočné čerpanie

4. Hospodárenie rozpočtovej organizácie
4.1) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
16950

Skutočnosť k 31.12.2013
20 269

% plnenia
119,58

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
ZŠ s MŠ Olešná 464
20 131,64 EUR
Centrum voľného času Olešná
137,00EUR
4.2) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
422 367,00
410268,47

% plnenia
97,14
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4.3 )Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
- Základná škola skutočnosť vo výške: 279 026,00€ , 598,€
- Materská škola skutočnosť vo výške: 79 564,00€
- Školské jedálne skutočnosť vo výške: 34 865,00€
- Školsky klub
skutočnosť vo výške: 13 099,00EUR
- Centrum voľného času skutočnosť vo výške: 3 150,00€

5. Použitie prebytku 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

Skutočnosť k 31.12.2013

786 011,32
765 742,68
20 268,64

683 651,71
273 383,24
410 268,47

102 359,61
161,70
161,70
0

116 928,76
116 928,76
0
-116 767,06

-14 407,45

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

-

131624,66
19 000
112624,66
917 797,68
819 580,47
98 217,21
-8 382,85
89 834,36

Prebytok rozpočtu v sume: 98 217,21 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, po vylúčení
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 8 382,85€ 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, na
tvorbu rezervného fondu.
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-

-

zostatok finančných operácií v sume 80 850,92 EUR na 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.
(10% tvorbu rezervného fondu v sume: 8 983,44EUR).
Zostatok finančných operácií v sume: 80 850,92 EUR, z toho navrhujeme použiť na:
investičné akcie určené podľa priorít obecného zastupiteľstva v sume: 61 850,92€
a splátka úveru v sume :19 000€.

6. 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 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
6 405,68
19 255,55
0
19 255,24

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis a smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel %
Úbytky - stravovanie a vianočné príspevky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
204,45
644,06
848,51
0

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

2 161 965,39

2 191 012,41

Neobežný majetok spolu

1 719 065,13

1 796 524,62

0

313,20

Dlhodobý hmotný majetok

1 353 510,47

1 430 656,76

Dlhodobý finančný majetok

365 554,66

365 554,66

Obežný majetok spolu

440 388,4

392 148,52

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Zásoby

8 125,4

1 361,61

Zúčtovanie medzi subjektami VS

257 607,2

248 993,22

Dlhodobé pohľadávky

2 500,00

0

Krátkodobé pohľadávky

10 000,91

14 227,18

Finančné účty

162 154,88

127 566,51

2 511,77

2 339,27

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 161 965,39

2 191 012,41

Vlastné imanie

1 746 186,58

1 805 326,86

1 746 186,58

1 805 326,86

144 922,78

120 663,84

Rezervy

12 444,42

10 920,18

Zúčtovanie medzi subjektami VS

11 804,11

8 382,85

Dlhodobé záväzky

7 047,72

51,54

Krátkodobé záväzky

9 127,48

1 5810,22

Bankové úvery a výpomoci

104 499,05

85 499,05

Časové rozlíšenie

270 856,03

265 021,71

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere na opravu miestnej komunikácie. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2018, splátky úveru sú polročne a splátky úrokov mesačné.
P.č.
1.

Výška prijatého
úveru

Výška úroku Zabezpečenie
úveru
Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2013

Splatnosť
r. 2018

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
85499,05EUR
- voči dodávateľom
3317,24EUR
- voči štátnemu rozpočtu (VŠZP,SP,DÚ): 6044,40 EUR
- voči zamestnancom
6178,50
EUR
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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 č. o
rozpočtu obce Olešná rok 2013.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
-1-

poskytovaní dotácií a darov z

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

4 847EUR

4 847EUR

0

ZŠ Podvysoká

1 080EUR

1 080EUR

0

A.Kampf

50,EUR

50EUR

0

Rod.Marčanová

49EUR

49EUR

0

Novonarodeným deťom

670EUR

670EUR

0

Vecné dary jubilanti-dôchodci

1212EUR

1212EUR

0

-4-

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o
o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce Olešná rok 2013.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) rozpočtom iných obcí
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 zriadenej právnickej osobe, t.j. rozpočtovej organizácii:
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- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
€

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
€

Rozdiel – vrátenie
€

ZŠ s MŠ Olešná 464
Vlastné prostr.RO
CVČ Olešná
Spolu

106 216
+20 230
1760
128 206

105 580
+ 20230
1760
127 570

636
0
636

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia
ZŠ s MŠ Olešná 464
ŽS s MŠ Olešná464
ZŠ s MŠ Olešná 464

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

4 881
283 732
3379
291992

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

3998
275 355
3379
282732

Rozdiel - vrátenie
883
8377
0
9260

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1-

-2-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

MDVRRSR

Stavebná činnosť

1815,36

1815,36

0

MDVRRSR

Stavebná činnosť

6 744,34

6 744,34

0

MVSR

Matričná činnosť

1 807,10

1 807,10

0

MVSR

Register obyvateľstva

644,16

644,16

0

MŽP

Životné prostredie

204,83

204,83

0

MDVRRSR

miestne komunikácie

103,26

103,26

0

MVSR

Civilná ochrana

100,00

100,00

0

UPSVAR

Stravne deti v HN

1799,53

1763,43

36,10

UPSVAR

Školské potreby deti v HN

348,60

348,60

0

MVSR

Voľby VÚC

1200,00

1078,24

121,76

MFSR

Zvýšenie platov nepedag.zam

4881

3997,36

883,64

MŽP

Prieskum územia

1054,02

1054,02

0
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c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1710,00
60,00
1080,00

1710,00
60,00
1080,00

0
0
0

Obec Staškov
Turzovka
Podvysoká

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

Vypracovala: Ing. M. Palicová
Predkladá: Stanislav Novotný- starosta obce

V Olešnej, dňa 7.04.2014
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