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Záverečný účet Obce Opatovce 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 prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č.56/2012
Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 10.07.2013 uznesením č. 33/2013
- druhá zmena schválená dňa 27.11.2013 uznesením č. 57/2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

Rozpočet Rozpočet
po zmenách

Príjmy celkom 118224 134204
z toho :
Bežné príjmy 94584 106864
Kapitálové príjmy 9950 13650
Finančné príjmy 13690 13690
Výdavky celkom 116830 125580
z toho :
Bežné výdavky 93140 107020
Kapitálové výdavky 15690 10290
Finančné výdavky 8000 8270
Rozpočet obce +1394 +8624
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
134204 138857,55 103

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
88617 90763,19 102

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 51000,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 52790,28 EUR, čo predstavuje plnenie na
104 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 28547,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 28740,91 EUR, čo
je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1311,29 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 15381,22 EUR a dane z bytov boli v sume 48,40 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 28053,83 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 687,08 EUR. K 31.12.2013
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1312,97 EUR.
c) Daň za psa 217,47
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 359,--
e) Daň za ubytovanie 67,20
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 8588,33

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
15027 17284,18 115

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11857,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 12497,--EUR, čo
je 105 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 53,--EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12444,-- EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1490,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3077,50 EUR, čo je
207 % plnenie.
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 480,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 517,96 EUR, čo je
108 % plnenie.
Za prebytočný hnuteľný majetok:
Z rozpočtovaných 630,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 627,-- EUR, čo je
100 % plnenie.
Za znečistenie ovzdušia:
Z rozpočtovaných 10,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 7,40 EUR, čo je 74 %
plnenie.
Z vkladov:
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Z rozpočtovaných 20,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 18,12 EUR, čo je 91
% plnenie.
Z dobropisov:
Z rozpočtovaných 540,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 539,20 EUR, čo je
100 % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
3220 3688,02 114

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel
1. Marius Pedersen 150 Kultúra
2. PD Soblahov 1000 Kultúra
3. Mlyn Trenčan 300 Kultúra
4. T.O.B 300 Kultúra
5. DHZ Opatovce 300 Kultúra
6. ÚPSVaR XXX 200 Materiálne vybavenie HZ
7. Krajský úrad ŽP 43,02 ŽP
8. KÚpCdaPK 21,86 cesty
9. Okresný úrad 488,79 voľby
10. Ministerstvo financií 94 školstvo
11. MDVaRR SR 381,30 Stavebná agenda
12. Ministerstvo vnútra 135,30 ohlasovňa
13. MDVaRR SR 273,75 cesty

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
13650 13650 100

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 13650 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 13650,-- EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
13690 13343,75 98

Textová časť – príjmové finančné operácie:
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2012 zo dňa 13.06.2012 bolo schválené použitie
časti rezervného fondu v sume 21919,93 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v roku 2013
v sume 13343,75 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
125580 135118,24 108

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
107020 116386,11 109

v tom :
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Obce 52390 49962,55 95
Finančná a rozpočtová oblasť 150 149,13 99
Všeobecné služby inde
nešpecifikované

0 502,10

Transakcie verejného dlhu 3590 3089,31 86
Ochrana pred požiarmi 1020 1444,19 142
Všeobecná pracovná oblasť 15050 15759,29 105
Správa a údržba ciest 1690 1682,50 100
Nakladanie s odpadmi 13000 11828,78 91
Ochrana životného prostredia 1100 1255,60 114
Rozvoj bývania 100 13343,75
Rozvoj obcí 2370 1833,43 77
Verejné osvetlenie 3000 2879,69 96
Bývanie a občianska vybavenosť 160 154,26 96
Rekreačné a športové služby 2080 2078,10 100
Knižnice 380 477,58 126
Ostatné kultúrne služby vrátane KD 8330 7763,88 93
Vysielacie a vydavateľské služby 60 47,78 80
Náboženské a iné spoločenské
služby

1210 823,27 68

Predškolská výchova 100 100 100
Základné vzdelanie 230 329 143
Nedefinovateľné vzdelanie 700 579 83
Ďalšie sociálne služby – staroba 110 102,92 94
Ďalšie sociálne služby – pomoc
občanom v hmotnej núdzi

200 200 100

Spolu 107020 116386,11 109

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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Z rozpočtovaných 29470 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 29103,41 €, čo je 99
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, a hlavnej kontrolórky,
pracovníkov na úseku verejnej zelene.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 12750 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 11000,41 €, čo je 86
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 58350 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 70350,44 €, čo je 121
% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obce, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2770 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 2740,45 €, čo
predstavuje 99 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými

finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 3680 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 3191,40 €, čo
predstavuje 87 % čerpanie. Ide o úroky z bežného úveru a úveru ŠFRB a manipulačné
poplatky k bežnému úveru.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
10290 10280 99

v tom :
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia
Obce 6550 6549 99
Výstavba a oprava diaľnic a ciest 3540 3534 99
Rozvoj bývania 200 197 99

Spolu 10290 10280 99
Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Obce
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup akcie TVK - v sume 6549,--EUR,

b) Výstavba a oprava diaľnic a ciest
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie miestnej komunikácie – projektová dokumentácia v sume 3534,--EUR,

c) Rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Nákup pozemkov pod MK v sume 197,-- EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
8270 8374,61 102

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
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Z rozpočtovaných 8270 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2013 v sume 8374,61 EUR, čo predstavuje 102 %.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné príjmy spolu 111735,39
z toho : bežné príjmy obce 111735,39

Bežné výdavky spolu 116386,11
z toho : bežné výdavky obce 116386,11

Bežný rozpočet -4650,72
Kapitálové príjmy spolu 13650
z toho : kapitálové príjmy obce 13650

Kapitálové výdavky spolu 10280
z toho : kapitálové výdavky obce 10280

Kapitálový rozpočet +3370

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -1280,72
Vylúčenie z prebytku

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -1280,72
Príjmy z finančných operácií 13343,75
Výdavky z finančných operácií 8374,61
Rozdiel finančných operácií +4969,14
PRÍJMY SPOLU 138729,14
VÝDAVKY SPOLU 135040,72
Hospodárenie obce +3688,42
Vylúčenie z prebytku

Upravené hospodárenie obce +3688,42

Varianty riešenia hospodárenia obcí:
1.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 3688,42 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, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 3688,42 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 3688,42 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 3688,42 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013

vo výške 3688,42 EUR.
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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 53263,74
Prírastky - z prebytku hospodárenia 25958,04

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 22/2012 zo dňa 13.6.2012
Predfinancovanie projektu „Z Opatoviec do

Boršíc, od Váhu k Morave“

13343,75

KZ k 31.12.2013 65878,03

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2013 18,40

Prírastky - povinný prídel - 1,25 % 135,11
Úbytky - stravovanie 85,--

- ostatné úbytky 50,--
KZ k 31.12.2013 18,51

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

A K T Í V A

Názov ZS k 1.1.2013 KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

Neobežný majetok spolu 896208,16 893066,21

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0

Dlhodobý hmotný majetok 484604,16 459634,21

Dlhodobý finančný majetok 411604 433432

Obežný majetok spolu 90807,07 94498,96

z toho :

Zásoby 0 13343,75

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0

Dlhodobé pohľadávky 0 0

Krátkodobé pohľadávky 3099,96 3008,01
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Finančné účty 87707,11 78147,20

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0

Časové rozlíšenie 328,41 308,17

P A S Í V A

Názov ZS k 1.1.2013 KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu 987343,64 987873,34

Vlastné imanie 626805,58 634327,67

z toho :

Oceňovacie rozdiely -1392,18 -1392,18

Fondy 0 0

Výsledok hospodárenia 628197,76 632719,85

Záväzky 216732,44 222835,84

z toho :

Rezervy 1046 2430

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0

Dlhodobé záväzky 164197,79 153912,99

Krátkodobé záväzky 7433,12 25345,16

Bankové úvery a výpomoci 44055,53 41147,69

Časové rozlíšenie 143805,62 133709,83

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám 192253,87 EUR
- voči dodávateľom 1050,68 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 310,87 EUR
- voči zamestnancom 2058,07 EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
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Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2005 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 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
Opatovča n.o. 500 EUR 500 EUR 0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
1/2005 o dotáciách.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

- 1 -

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

- 2 -

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -
Krajský
úrad
Životného
prostredia

Životné prostredie – bežné
výdavky 43,02

43,02 0

MDVaRR
SR

Stavebný zákon – bežné
výdavky

381,30 381,30 0
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Okresný
úrad

Ohlasovňa- bežné výdavky 135,30 135,30 0

MDVaRR
SR

Cesty – bežné výdavky 21,86 21,86 0

Okresný
úrad

Voľby – bežné výdavky 488,79 488,79 0

Ministerstvo
financií

Školstvo – bežné výdavky 94 94 0

MDVaRR
SR

Oprava ciest – bežné výdavky 273,75 273,75 0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov

Rozdiel

Veľké Bierovce 600 600 0
Trenčianske
Stankovce

990,04 94 0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neposkytla ani neprijala finančné prostriedky od VÚC.

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

Vypracovala: Jana Vraždová Predkladá: Jana Vraždová

V Opatovciach dňa 22.5.2014
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 3688,42 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 :

- tvorba rezervného fondu 3688,42 EUR

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.


