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Záverečný účet Obce Vaďovce 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 vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Schodok kapitálového rozpočtu bol vyrovnaný finančnými operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č.22/2012
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. 29/2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

668456,00

Rozpočet
po zmenách
689056,00

249706,00
380750,00
38000,00
0,00
668456,00

270306,00
380750,00
38000,00
0,00
689056,00

249706,00
381300,00
37450,00
0,00
0,00

270306,00
381300,00
37450,00
0,00
0,00

Rozpočet
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 subjekivitou
Rozpočet obce

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
689 056,00

Skutočnosť k 31.12.2013
490 783,25

% plnenia
71,23

1) Bežné príjmy – 100 daňové príjmy: 110, 120, 130
Rozpočet na rok 2013
154 800,00

Skutočnosť k 31.12.2013
159 809,11

% plnenia
103,24

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) 111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 132 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 141 198,78 EUR, čo predstavuje plnenie
na 106,97 %.
b) 121 Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 18 268,92 EUR,
čo je 81,20 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 909,10 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 11 250,67 EUR a dane z bytov boli v sume 109,15 EUR. K 31.12.2013 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9088,82 EUR.
c) 133 Daň za psa
Z rozpočtovaných 300,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 341,41 €, čo je
113,80% plnenie. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 46,17 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva nemáme.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje nemáme.
2) Bežné príjmy – 200 nedaňové príjmy: 210, 220, 240, 290
Rozpočet na rok 2013
76 597,00

Skutočnosť k 31.12.2013
80 999,19

% plnenia
105,75

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) 211 Príjmy z podnikania
Skutočný príjem k 31.12.2012 bol vo výške 11 500,00 €. Ide o príjem z dividend DOLINY,
spol. s r.o. za rok 2013.
b) 212 Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 45 360,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 50 072,64 €, čo je
110,39 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a pozemkov.
c) 221 Administratívne poplatky
Z rozpočtovaných 2 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 4 251,50 €, čo je
177,15 % plnenie. Tvoria ich príjmy zo správnych poplatkov overovanie a za činnosť
stavebného úradu.
d) 222 Pokuty, penále a iné sankcie
Z rozpočtovaných 550,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 50,00 €, čo je 9,09 %
plnenie.
e) 223 Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb a poplatky za jasle,
materské školy a školské kluby detí
Z rozpočtovaných 10 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 11 609,18 €, čo je
110,56 % plnenie.
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f) 229 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
Z rozpočtovaných 187,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 116,56 €, čo je
62,33% plnenie.
g) 242 Úroky z tuzemských vkladov
Z rozpočtovaných 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1 204,41 €, čo je
1 204,41 % plnenie.
h) 292 Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 6 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 3 390,74 €, čo je
56,51 % plnenie.
Ide o vratky z elektrickej energie, poistného, plynu a vratka platby za nadstavbu účtovného
programu.
poistky: vratena časť z poistky (5,30 €)
elektrická energia: za rok 2012 Fitness (885,49 €), za rok 2013 OcU (337,70 €), za rok 2013
dom smútku (179,03 €), za rok 2013 MŠ (286,79 €), za rok 2013 ZŠ (116,03 €), za rok 2013
pož.zbrojnica (90,08 €), za rok 2013 verejné osvetlenie (554,05 €), za rok 2013 miestna
ľudová knižnica (128,11 €)
plyn: za rok 2013 OcU (766,16 €)
účtovný program: doinštalačka na vypracovanie Poznámok (42,00 €)
3) 300 Granty a transfery: 310
Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
38 909,00

Skutočnosť k 31.12.2013
65 122,62

% plnenia
167,37

a) 311 Finančný dar od podnikateľa
Ide o finančné dary vo výške 4 000,00 €. Od nadácie SPP vo výške 4 000,00 €.
b) 312 bežné transfery v rámci verejnej správy
Z rozpočtovaných 34 909,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 61 122,62 €, čo je
175,09 % plnenie.
Obec prijala nasledovné bežné transfery v rámci verejnej správy:
Suma v € na dve
P.č.
Poskytovateľ
Účel
desatinné miesta
Krajský školský úrad Trenčín
Základná škola – normatívne
1.
28 928,00
finančné prostriedky
Úrad práce a soc. vecí a rodiny
Školská jedáleň – podpora výchovy
2.
144,40
k stravovacím návykom
Úrad práce a soc. vecí a rodiny
Základná škola – podpora výchovy
3.
33,20
k plneniu školských povinností
dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením
4.
Úrad práce a soc. vecí a rodiny
207,34
rodinné prídavky
Krajský školský úrad Trenčín
Základná škola – nenormatívne
finančné prostriedky pre žiakov so
5.
100,00
SZP (sociálne znevýhodneného
prostredia)
6.
Krajský školský úrad Trenčín
915,00
Príspevok pre MŠ
7.
Krajský stavebný úrad
726,33
Spoločný stavebný úrad
8.
Obvodný úrad Nové Mesto nad
498,10
Voľby
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9.
10.
11.
12.
13.

Váhom
Ministerstvo vnútra SR
Krajský školský úrad Trenčín
Krajský školský úrad Trenčín
Krajský úrad ŽP v Trenčíne
Ministerstvo financií SR

Hlásenie pobytu občanov
Vzdelávacie poukazy
Dopravné žiaci ZŠ
Životné prostredie
dotácia na určená na zvýšenie platov
učiteľov
dresy pre športovcov
CO skladník odmena

257,73
435,00
208,00
81,95
1 685,00

Úrad vlády SR
9 147,00
Obvodný úrad Nové Mesto nad
15.
80,40
Váhom
16. ÚPSVaR Nové Mesto n/V
3 633,72
Refundácia §60 – chránená dielňa
17. ÚPSVaR Nové Mesto n/V
79,50
Refundácia §52a
18. ÚPSVaR Nové Mesto n/V
10 187,19
Refundácia §50a
19. Ministerstvo dopravy
2 069,66
na opravu cestnej infraštruktúry
Obvodný úrad Nové Mesto nad
dotácia na dopravu
20.
41,64
Váhom
21. VÚ ŠR ÚPSVaR NM
1 663,46
správa katastra dotácia obci
Spolu
61 122,62
Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
380 750,00

Skutočnosť k 31.12.2013
130 878,22

% plnenia
34,37

a) Kapitálové príjmy z predaja pozemkov: 230
Nebol žiaden uskutočnený predaj pozemkov.
b) Tuzemské kapitálové granty a transfery: 320
Z rozpočtovaných 380 750,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 130 878,22 €, čo
je 34,37 % plnenie.
V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR
6 952,36

Ministerstvo financií SR

22 275,86

3.
4.

Enviromentálny fond
Enviromentálny fond
Spolu

6 460,00
95 190,00
130 878,22

Investičná akcia
Multifunkčné irhisko – DPH z faktúr
Rekonštrukcia OcU budov – DPH z
faktúr
Vaňové kontajnery 2 ks
Traktor Zetor a traktorový príves

5) Príjmové finančné operácie ostatné: 450
Rozpočet na rok 2013
38 000,00

Skutočnosť k 31.12.2013
53 974,11

% plnenia
142,04

a) 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
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Predstavujú prostriedky z minulého roka 2012 poskytnuté na multifunkčné ihrisko vo výške
46 349,11 €. V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 46 349,11€
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
b) 454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2013 zo dňa 20.06.2013 bola schválená tvorba
rezervného fondu v plnej výške 20 000,00.
Čerpanie financií z rezervného fondu v roku 2013 bolo vo výške 7 625,00 €:
Rekonštrukcia fasády na budove miestnej ľudovej knižnice
Zástavka pri OcU Vaďovce
Dofinancovanie čistiacej techniky 5% (traktor, traktorový príves, kontajnery)

400,00 €
1 875,00 €
5 350,00 €

6) Mimorozpočtové príjmové operácie:
a) Pohyby na mimorozpočtových príjmových účtoch (ŠJ, SF)
Skutočný príjem na potravinový účet ŠJ bol vo výške 6 407,77 €, príjem do soc. fondu vo
výške 1 542,60 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
689 056,00

Skutočnosť k 31.12.2013
482 989,19

% plnenia
70,09

Skutočnosť k 31.12.2013
272 929,99

% plnenia
100,97

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
270 306,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
01.1.1.6 Obec
01.6.0 Všeobecné verejné služby
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
02.2.0 Civilná ochrana
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
04.5.1 Cestná doprava
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
05.3.0 Údržba obecného potoka
06.2.0 Rozvoj obcí
06.4.0 Verejné osvetlenie
06.6.0 Bývanie a občianska
vybavenosť
08.1.0 Rekreačné a športové služby
08.2.0.5 Knižnice
08.2.0.8 ZPOZ
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské
služby

Rozpočet
112 666,00
900,00
6 500,00
0,00
980,00
7 300,00
7 350,00
300,00
4 000,00
7 400,00

Skutočnosť
122 246,76
457,06
8 490,89
111,37
967,45
6 995,97
8 721,18
325,94
4 033,00
4 916,23

% plnenia
108,50 %
50,78 %
130,63 %
98,72 %
95,84 %
118,66 %
108,65 %
100,83 %
66,44 %

5 400,00

7 442,95

137,83 %

7 330,00
850,00
550,00
2 370,00

5 575,58
1 365,00
354,68
1 189,66

76,07 %
160,59 %
64,49 %
50,20 %

990,00

217,50

21,97 %
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08.4.0 Náboženské a iné
spoločenské služby
09.1.1.1 Predškolská výchova
s bežnou starostlivosťou
09.1.2.1 Základné vzdelanie
s bežnou starostlivosťou
09.5.0.1 Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie – školská družina
09.6.0.1 Školské stravovanie
10.2.0.2 Opatrovateľská služba
10.4.0.5. ÚPSVaR (rodinné
prídavky)
10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom
v hmotnej a sociálnej núdzi
Spolu

1 650,00

894,43

54,21 %

32 950,00

33 248,31

100,91 %

45 976,00

41 957,37

91,26 %

8 432,00

10 389,78

123,22 %

14 682,00
1 300,00

12 010,31
551,79

81,80 %
42,45 %

230,00

229,88

99,95 %

200,00

236,90

118,45 %

270 306,00

272 929,99

100,97 %

a) 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 103 776,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 109 268,54 €,
čo je 105,29 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, §60 (CHD), SÚ,
§50a, MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ.
b) 620 Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 60 180,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 61 141,04 €, čo
je 101,60 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov a za
zamestnávateľa.
c) 630 Tovary a služby
Z rozpočtovaných 97 970,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 92 588,22 €, čo
je 94,51 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby.
d) 640 Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 880,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 1 441,30 €, čo
predstavuje 76,66 % čerpanie.
e) 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou a finančným prenájmom
Z rozpočtovaných 6 500,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 8 490,89 €. Ide
o splácanie úrokov zo ŠFRB na bytovku „A“ vo výške 2 339,08 €, zo ŠFRB na bytovku „B“
vo výške 3 050,26 € a zo ŠFRB na bytovku „C“ vo výške 2 978,50€ a splácanie úrokov
z úverov vo výške 123,05 €.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
381 300,00
v tom :
Funkčná klasifikácia

Skutočnosť k 31.12.2013
110 758,20
Rozpočet

% plnenia
29,05
Skutočnosť

% plnenia
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01.1.1.6 Obec
06.1.0 Nájomné byty
Spolu

381 300,00
0,00
381 300,00

110 257,80
500,40
110 758,20

28,92 %
29,05 %

a) Obec
711 Pozemky
- nákup pozemkov z vlastných prostriedkov obce vo výške 394,80 €
713 Prevádzkové stroje, prístr., zariadenie, technika a náradie
- nákup vaňových kontajnerov z enviromentálneho fondu vo výške 6 460,00 €
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- autobusová zástavka a strieška nad hlavným vchodom do OcU z rezervného fondu vo výške
1 875,00 €
- oprava fasády MĽK z vlastných prostriedkov rozpočtu obce vo výške 988,00 € (z toho
z rezervného fondu bolo vo výške 400,00 €)
- nákup traktor Zetor z enviromentálneho fondu vo výške 70 800,00 € (z toho vlastné zdroje
5% z rezervného fondu vo výške 3 540,00 €)
- nákup troktorového prívesu z enviromentálneho fondu vo výške 29 400,00 € (z toho vlastné
zdroje 5% z rezervného fondu vo výške 1 470,00 €)
- vaňové kontajnery 5% z rezervného fondu vo výške 340,00 €*
*omylom zaúčtované na ekonomickú klasifikáciu 717 a malo to byť na 713
b) Nájomné byty
716 Prípravná a projektová dokumentácia
- znalecký posdok na hodnotu pozemkov LV 1687 a LV 1688 pre účely vysporiadania
pozemkov pod bytovkou A, B a ČOV z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške
100,00€
- kolky k bytového domu A z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 32,00 €
- kolky k vkladu pozemku na kataster z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške
66,00 €
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- vykonané práce nájomnom bytovom dome A (faktúra z roku 2012) z vlastných zdrojov vo
výške 302,40 €
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
37 450,00

Skutočnosť k 31.12.2013
99 301,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
Spolu

Rozpočet
37 450,00
37 450,00

% plnenia
265,16

Skutočnosť
99 301,00
99 301,00

% plnenia
265,16 %
265,16 %

a) Všeobecné verejné služby – transakcie verejného dlhu
821 Splácanie tuzemskej istiny
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Z rozpočtovaných 37 450,00 € na splácanie istiny z úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2012 v sume 99 301,00 € čo predstavuje 265,16 %.
- splácanie istiny bankového úveru (multifunkčné ihrisko) vo výške 53 301,48 € (46 349,11 €
+ 6952,37 €).
- splácanie istiny bankového úveru (rekonštrukcia OcU) vo výške 19 362,52 € (17 426,52€ +
1 936,00€).
- splácanie istiny nebankového úveru ŠFRB ( bytové domy ) vo výške 26 637,00 €.
Rozpočet obce v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa člení:
a) bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c) finančné operácie
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podľa § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.583/2004 Z.z. finančné operácie
nevstupujú do prebytku hospodárenia.
4) Mimorozpočtové výdavkové operácie:
a) Pohyby na mimorozpočtových výdavkových účtoch (ŠJ, SF)
Skutočný výdaj za potraviny ŠJ bol vo výške 6 841,74 €, výdaj zo soc. fondu (dotácia
zamestnancom na stravné lístky) vo výške 281,40 €.

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

Skutočnosť k 31.12.2013

305 930,92
305 930,92
0

272 929,99
272 929,99
0
33 000,93

130 878,22
130 878,22
0

110 758,20
110 758,20
0

Kapitálový rozpočet

20 120,02

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

53 120,95

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

0
53 120,95
53 974,11
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Výdavky z finančných operácií

99 301,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-45 326,89
490 783,25

VÝDAVKY SPOLU

482 989,19

Hospodárenie obce

7 794,06

Vylúčenie z prebytku

0

Upravené hospodárenie obce

7 794,06

Zostatok na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2013 bol vo výške 48 743.64 €.
Por.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NÁZOV ÚČTU

Rezervný fond
Bežný účet
Pokladňa
Dotačný účet
Depozit
Potravinový účet
Školský účet
Nájomníci bytovky:
Bytovka A
Bytovka B
Bytovka C
Sociálny fond

VÚB flexibiznis
VÚB bežný účet
účet 2021

ČÍSLO ÚČTU

221 - 01 000 000 000 01
221 - 01 000 000 000 00
211 - 00 000 000 000 01
221 - 01 000 000 000 10
221 - 01 000 000 000 11
221 - 98 000 000 000 00
221 - 01 000 000 000 03
221 - 01 000 000 000 19
221 - 01 000 000 000 17
221 - 01 000 000 000 15
221 - 04 000 000 000 00
221 - 01 000 000 000 18
221 - 01 000 000 000 20
221 - 01 000 000 000 22

SPOLU

SUMA [€]

12375,00
19026,74

31 401,74
1 236,98
1 881,07
0,00
153,74
-1,00
1 829,66
1 054,82
2 053,01
349,64
8 778,36
5,61
0,01
48 743,64

Č. BANK. ÚČTU

580 373 8001 / 5600
580 373 8001 / 5600
580 373 3008 / 5600
580 373 2005 / 5600
580 373 9004 / 5600
580 373 5003 / 5600
580 373 6006 / 5600
580 373 3016 / 5600
580 373 6014 / 5600
580 373 1002 / 5600
290 409 5857 / 0200
290 408 2159 / 0200
580 373 2021 / 5600

Pozn.: na účete 221 - 04 000 000 000 00 soc.fond je suma na bank.účete. Nesedí to s účtom
472 soc.fond iba o hodnotu (116,88 €) príspevok do soc.fondu zo miezd 12/2013, ktorá bola
3.1.2014 uhradená na bank.účet – zaúčtované v dokl. DEXIA3 č.1.
Z tohto prebytku na bankových účtoch sa vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky základnej školy na vyplatenie miezd za 12/2013, ktoré boli
presunuté na dotačný účet v sume 1 881,07 €
- nevyčerpané prostriedky na potravinovom účte v sume 153,74 €
- nevyčerpané prostriedky nájomníkov bytovky v sume 4 937,49 €
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 349,64 €
celková suma
odpočítané:
dotačný účet
potravinový účet
nájomníci bytovky
sociálny fond
rezervný fond
Nevyčerpané prostriedky r. 2013

48 743,64 €
1 881,07 €
153,74 €
4 937,49 €
349,64 €
12 375,00 €
29 046,70 €

11

Prebytok rozpočtu obce vo výške 29 046,70 € zistený k 31.12.2013 podľa stavu na
bankových účtoch upravený o nevyčerpané prostriedky sme navrhli použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 29 046,70 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Fond rezervný (účet 221-00 000 000 000 01)

Suma v €

ZS k 1.1.2013

-13 000,00

Prírastky - z prebytku hospodárenia

20 000,00

- ostatné prírastky (oprava)

13 000,00

Úbytky - použitie rezervného fondu :

7 625,00

Z toho
oprava fasády MĹK – pokl.dokl. č.1128

400,00

autobusová zástavka fakt.č.233

1875,00

dofinoncovanie 5% dotácie na traktor

5 350,00

a príslušenstvo (fakt.č.210,258,259)
- krytie schodku hospodárenia

-

- ostatné úbytky

-

KZ k 31.12.2013

12 375,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond (účet 472)

Suma v €

ZS k 1.1.2013

447,49

Prírastky: povinný prídel OcÚ, ZŠ,
MŠ, ŠKD, ŠJ

1,25 %

Úbytky: OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ - stravné
OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ - poukážky
-

ostatné úbytky

KZ k 31.12.2013

1 534,23
560,20
955,00
466,52
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013 v €

KZ k 31.12.2013 v €

Majetok spolu

2 254 479,83

2 228 272,86

Neobežný majetok spolu

2 130 139,97

2 142 587,86

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1 628 845,41

1 641 293,30

Dlhodobý finančný majetok

501 294,56

501 294,56

Obežný majetok spolu

121 053,94

84 304,94

1 572,57

331,99

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

26 947,59

21 827,55

Finančné účty

92 331,13

61 942,75

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

202,65

202,65

3 285,92

1 380,06

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

2 254 479,83

2 228 272,86

716 959,68

741 640,95

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

716959,68

741 640,95

1 031 026,39

888 450,67

10 075,34

8 909,36

200,00

69,68

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

13

Dlhodobé záväzky

900 972,65

837 168,16

Krátkodobé záväzky

47 114,40

42 303,47

Bankové úvery a výpomoci

72 664,00

0,00

Časové rozlíšenie

506 493,76

598 181,24

k 01.01.2013 v €
AKTÍVA = PASÍVA
2 254 479,83 = 2 254 479,83
Nákladová účet 5
Výnosový účet 6

k 31.12.2013 v €
AKTÍVA=PASÍVA
2 228 272,86 = 2 228 272,86

381 010,78 €
359 186,97 €

Výsledok hospodárenia

- 21 823,81€

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči ŠFRB
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči SP a ZP
- voči daňovému úradu

0,00 €
796 258,37 €
2 245,36 €
69,68 €
6 207,08 €
5 256,35 €
994,03 €

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy
304/590/2009. Je to nebankový dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky “C”.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Splátky úveru
a splátky úrokov boli mesačné.
P.
č.

1.

Výška
prijatého
úveru
v zmluve
č.304/590/2009
333 678,00 €

Výška
skutočne
čerpaného
úveru

Úroková
sadzba
(% v p.a.)

Zabezpečenie
úveru

320 936,55 €

1,00 %

hnuteľ. majetkom
bytovky „C“

Zostatok
k 31.12.2013

276 496,78 €

Splatnosť

r. 2038

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy
304/153/2010. Je to nebankový dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky „B“.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Splátky úveru
a splátky úrokov boli mesačné.
P.
č.

Výška
prijatého

Výška
skutočne

Úroková
sadzba

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2013

Splatnosť
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1.

úveru
čerpaného
(% v p.a.)
v zmluve
úveru
č.304/153/2010
330 033,17 € 320 941,57 € 1,00 %

hnuteľ. majetkom
bytovky „B“

292 213,76 €

r. 2039

Obec uzatvorila v roku 2011 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy
304/360/2011. Je to nebankový dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky „A“.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Splátky úveru
a splátky úrokov boli mesačné.
P. Výška
Výška
Úroková
Zabezpečenie
Zostatok
Splatnosť
č. prijatého
skutočne
sadzba
úveru
k 31.12.2012
úveru
čerpaného
(% v p.a.)
v zmluve
úveru
č.304/360/2011
1.
237 947,02 € 237 947,02 € 1,00 %
hnuteľ. majetkom 227 547,83 €
r. 2041
bytovky „A“
Splátka istiny sa účtuje na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky vo výške 836701,64 €. Na
tomto účte je zaúčtovaná
finančná zábezpeka od nájomníkov obecných bytoviek vo
výške 36 860,00 € a na tomto účte sú zaúčtované rezervné fondy obecných bytoviek vo výške
5 553,27 €:
197225,17 €
príjem úveru r.2009
221 / 479
- 5483,51 €
splátka istiny r. 2009
479 / 221
341119,57 €
príjem úveru r.2010
221 / 479
+ 12987,07 €
finančná zábezpeka
221 / 479
- 11564,68 €
splátka istiny r. 2010
479 / 221
244454,79 €
príjem úveru r.2011
221 / 479
+ 14500,00 €
finančná zábezpeka
221 / 479
+ 880,00 €
rez. fond bytovky
221 / 479
- 19178,36 €
splátka istiny r. 2011
479 / 221
135632,13 €
príjem úveru r.2012
221 / 479
+ 10500,00 €
finančná zábezpeka
221 / 479
+ 2126,20 €
rez. fond bytovky
221 / 479
- 22673,22 €
splátka istiny r. 2012
479 / 221
- 26 637,00 €
splátka istiny r. 2013
479 / 221
- 1 400,00 €
vrátená finančná zábezpeka
221 / 479
+ 300,00 €
príjem finančnej zábezpeky
221 / 479
+ 2547,07 €
rez. fond bytovky
221 / 479
- 27,07 €
opravená finančná zábezpeka
221 / 479
- 9 091,60 €
oprava príjmu úveru z r.2011
221 / 479
byt B (fakt.č.68/2011)
- 29 514,92 €
oprava príjmu úveru z r.2010
221 / 479
byt C (fakt.č.219/2010)
836 701,64 €
+
1 970,00 €
úver bol prevedený do Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky s ňou treba prekontrolovať zostatok
838 671,64 €
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ŠFRB
FIN.ZÁBEZPEKA

796 258,37 €
9 400,00
14 500,00 36 860,00
12 960,00
REZ.FOND
5 553,27
838 671,64
Obec uzatvorila v roku 2011 Zmluvu o termínovanom úvere č.686/2011/UZ na rekonštrukciu
obecných stavieb. Bankový úver je dlhodobý s dobou splatnosti 5 rokov. Splátky úrokov boli
mesačné. Výška bankového terminovaného úveru je 25 171,52 €.
P.
č.

Výška prijatého
úveru

1.

25 171,52 €

Úroková
sadzba
2,0 % p.a. –
zo zmluvy

Výška istiny Výška úroku
za rok 2013 za rok 2013
19 362,52 €

85,11 €

V priebehu roka sa úroková sadzba mení.
Príjem úveru a splátka istiny sa účtujú na účte 461 – Ostatné dlhodobé záväzky. V súvahe na
461 je suma vo výške 19 362,52 € - záväzok:
- 19 362,52 €
0,00 €

úhrada istiny r.2013

461 / 221

Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o termínovanom úvere č.685/2011/UZ na výstavbu
multifunkčného ihriska. Bankový úver je krátkodobý s dobou splatnosti 1 rok. Splátky úrokov
boli mesačné. Výška bankového terminovaného úveru je 46349,11 €.
P.
č.

Výška prijatého
úveru

1.

46 349,11 €

Úroková
sadzba
2,0 % p.a. –
zo zmluvy

Výška istiny Výška úroku
za rok 2013 za rok 2013
46 349,11 €

0,00 €

V priebehu roka sa úroková sadzba mení.
Príjem úveru a splátka istiny sa účtujú na účte 231 – Ostatné krátkodobé záväzky. V súvahe
na 231 je suma vo výške 46 349,11 € - záväzok:
-46 349,11 €
úhrada istiny r.2013
461/221
0,00 €
Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o termínovanom úvere č.700/2011/UZ na výstavbu
multifunkčného ihriska. Bankový úver je dlhodobý s dobou splatnosti 5 rok. Splátky úrokov
boli mesačné. Výška bankového terminovaného úveru je 6952,37 €.
P. Výška prijatého Úroková
Výška istiny Výška úroku
č. úveru
sadzba
za rok 2013 za rok 2013
2,0 % p.a. –
1.
6952,37 €
6952,37 €
37,94 €
zo zmluvy
V priebehu roka sa úroková sadzba mení.
Príjem úveru a splátka istiny sa účtujú na účte 461 – Ostatné dlhodobé záväzky. V súvahe na
461 je suma vo výške 6952,37 € - záväzok:
- 6952,37 €
úhrada istiny r.2013
461/221
0,00 €
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá žiadnu 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 neposkytla žiadnu záruku.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

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 zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu ani príspevkovú organizáciu. Obec nemá
založenú žiadnu obchodnú spoločnosť.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

1.

2.

3.

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

Krajský školský úrad Trenčín Základná škola – normatívne
finančné prostriedky
Úrad práce a soc. vecí a rodiny
- Školská jedáleň – podpora
výchovy k stravovacím
návykom
Úrad práce a soc. vecí a rodiny
- Základná škola – podpora
výchovy k plneniu školských

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

28 928,00

28 928,00

0,00

144,40

144,40

0,00

33,20

33,20

0,00
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

c)

povinností dieťaťa ohrozeného
soc. vylúčením
Úrad práce a soc. vecí a rodiny
– rodinné prídavky
Krajský školský úrad Trenčín Základná škola – nenormatívne
finančné prostriedky pre
žiakov so SZP (sociálne
znevýhodneného prostredia)
Krajský školský úrad Trenčín Príspevok pre MŠ
Krajský stavebný úrad Spoločný stavebný úrad
Obvodný úrad Nové Mesto
nad Váhom - Voľby
Ministerstvo vnútra SR Hlásenie pobytu občanov
Krajský školský úrad Trenčín Vzdelávacie poukazy
Krajský školský úrad Trenčín Dopravné žiaci ZŠ
Krajský úrad ŽP v Trenčíne Životné prostredie
Ministerstvo financií SR dotácia na určená na zvýšenie
platov učiteľov
Úrad vlády SR - dresy pre
športovcov
Obvodný úrad Nové Mesto
nad Váhom - CO skladník
odmena
ÚPSVaR Nové Mesto n/V Refundácia §60 – chránená
dielňa
ÚPSVaR Nové Mesto n/V Refundácia §52a
ÚPSVaR Nové Mesto n/V Refundácia §50a
Ministerstvo dopravy
Obvodný úrad Nové Mesto
nad Váhom
VÚ ŠR ÚPSVaR NM
Spolu

207,34

207,34

0,00

100,00

100,00

0,00

915,00

915,00

0,00

726,33

726,33

0,00

498,10

498,10

0,00

257,73

257,73

0,00

435,00

435,00

0,00

208,00

145,92

62,08

81,95

81,95

0,00

1 685,00

1 685,00

0,00

9 147,00

9 147,00

0,00

80,40

80,40

0,00

3 633,72

3 633,72

0,00

79,50

79,50

0,00

10 187,19

10 187,19

0,00

2 069,66

2 069,66

0,00

41,64

41,64

0,00

1 663,46
61 122,62

1 663,46
61 122,62

0,00
62,08

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy
304/153/2010. Obec uzatvorila v roku 2011 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru,
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číslo zmluvy 304/360/2011. Obec uzatvorila v roku 2011 Zmluvu o poskytnutí podpory vo
forme úveru, číslo zmluvy 304/360/2011. Sú to nebankové dlhodobé úvery zo ŠFRB na
výstavbu obecných bytoviek s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke.
P.
č.

Poskytovateľ

Výška prijatého
nebankového
úveru

1.

ŠFRB

879 825,14 €

Výška zaplatenej Zostatok dlhodobého záväzku
istiny
voči ŠFRB k 31.12.2012
85 536,77 €

794 288,37 €

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Javorinské slávnosti

30,00

30,00

0,00

Kopaničiarsky región

113,40

113,40

0,00

125,84

125,84

0,00

30,08

30,08

0,00

Obec
(bežné výdavky)

ZMOS – členský
príspevok
ZPOZ – členský
príspevok

Príspevky boli poskytnuté v súlade :
- Javorinské slávnosti – na základe uznesenia zo dňa 20.6.2013 č. 14/2013 bol schválený
finančný príspevok na usporiadanie „Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej
Javorine“ vo výške 30,00€,
- Kopaničiarsky región členský príspevok – v zmysle uznesenia z riadneho zasadnutia
Členskej schôdze KR – MAS (Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina) zo dňa
25.3.2013 uznesením č.12/2013 výšku ročného príspevku obce 0,15 € na jedného obyvateľa,
- ZMOS členský príspevok – v súlade so Stanovami Združenia miest a obcí Slovenska podľa
údajov zo Štatistického úradu SR podľa počtu obyvateľov k 1.1.2013,
- ZPOZ členský príspevok – v zmysle záverov IX. celoslovenskej konferencie Združenia
zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v Slovenskej republike konanej dňa 25.
novembra 2011 v Banskej Bystrici schválila celoslovenská konferencia v bode 2( písm. j)
výšku ročného členského príspevku pre obce a mestá do 20 000 obyvateľov 0,04 € na jedného
obyvateľa,
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Od VÚC nám neboli neposkytuté žiadne finančné prostriedky.
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-
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Vypracovala: Ing. Alena Hrušová

Predkladá: Alžbeta Tuková
starostka obce

Vo Vaďovciach dňa 19.5.2014
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 29 046,70
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.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.
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