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Záverečný účet Obce Kobeliarovo za rok 2014.
1. Rozpočet obce na rok 2014
Po skončení rozpočtového roka obec Kobeliarovo spracovala údaje o rozpočtovom
hospodárení do Záverečného účtu Obce Kobeliarovo. Povinnosť zostaviť záverečný účet obce
vyplýva zo zákona NR SR č.583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov.
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 schodkový a kapitálový rozpočet
ako schodkový. Rozdiel bol krytý finančnými operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.03.2014 uznesením č.
2/6/2014-1. Viacročný rozpočet na roky 2015 a 2016 bol schválený OZ 24.03.2014
uznesením č. 2/6/2014-2
Rozpočet bol zmenený raz:
- Opatrením starostu obce č.1/2014
Záverečný účet Obce Kobeliarovo za rok 2014 je spracovaný v zmysle §16 uvedeného
zákona, obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa § 10 ods. 3
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou (rozpočtové hospodárenie), bilanciu aktív a pasív,
prehľad o poskytnutých zárukách, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení
príspevkových a rozpočtových organizácií a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej
činnosti.
Podkladom pre vypracovanie tohto Záverečného účtu Obce Kobeliarovo, ako
súhrnného dokumentu, je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo účtovníctva
o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy za
hodnotené obdobie. Skutočné výsledky sa porovnávajú k schválenému rozpočtu.
Prerokovanie záverečného účtu v obecnom zastupiteľstve sa uzatvára jedným
z výrokov:
• celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
• celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Ak sa schváli záverečný účet s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať
opatrenia na nápravu nedostatkov.
Návrh Záverečného účtu Obce Kobeliarovo prerokuje obecné zastupiteľstvo najneskôr
do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
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Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie

166756

Rozpočet
po poslednej
zmene
165035,54

136360
0
30396
166756

134639,54
0
30396
165035,54

127474
39282

137870,56
27164,98

0

0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
165035,54
164984,39
99,96
Z rozpočtovaných celkových príjmov 165035,54 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2014 v sume 164984,39 EUR, čo predstavuje 99,96% plnenie.

Mimorozpočtové –SF
Obec ukončila so zostatkom SF z roku 2013 vo výške 441,28 €
rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
0
471,79
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
137870,56
138048,40
100,12
Z rozpočtovaných bežných príjmov 137870,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 138048,40 EUR, čo predstavuje 100,12% plnenie.
Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 113166,15EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 113166,15 EUR, čo predstavuje plnenie na
100,00 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 6329,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6329,93 EUR, čo
je 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2955,02 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 3374,91 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
1159,78 EUR
c) Daň za psa 579,17 EUR
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00EUR
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2235,65 EUR
Pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 5475,85 EUR,
140,00 € eviduje obec ako nezaplatenú faktúru od odberateľa STRABAG.s.r.o.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
204,00

Skutočnosť k 31.12.2014
204,00

% plnenia
100,00

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a)Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 204 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 204,00. EUR, čo je
100,00 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 77,00 EUR , príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 50,00 EUR, príjem z prenajatých strojov
a prístrojov vo výške 77,00 EUR,
b)Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
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Z rozpočtovaných 1655,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.20134 v sume 2866,00 EUR, čo
je 173,17 % plnenie.
Ostatné administratívne poplatky rozpočtované vo výške 338,66 EUR, skutoč.338,66EUR,
popl.za predaj výrobkov, tovarov a služieb rozpočtované 657,89, skutočné 657,89 EUR
popl.za školské zariadenie rozpočtované vo výške 356,,81 EUR, skutočnosť 356,81EUR
popl.za stravné rozpočtované vo výške 1506,45 EUR a skutočnosť 1506,45 EUR
Úroky z tuzemských vkladov rozpočtované vo výške 3,19 EUR, skutočnosť 3,19 EUR
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2014
8910,32

Skutočnosť k 31.12.2014
8910,32

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 8910,32 EUR bol skutočný príjem vo výške 8910,32
EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR Účel
1.
ÚPSVaR Rožňava
775,74 Finančný príspevok ako osobitnému
príjemcovi rodinných prídavkov na
deti vo výške 775,74 € a v takej
výške poskytnutý rodičom dieťaťa
na nákup tovaru, oblečenia a
školských pomôcok .
2.
ÚPSVaR Rožňava
1958,60
Finančný príspevok na deti
v hmotnej núdzi. Bol poskytnutý vo
výške 1958,60 € a v tejto výške bol
aj použitý na podporu výchovy k
stravovacím
návykom
dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
a na podporu výchovy k plneniu
školských
povinností
dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením.
3.
Okresný úrad Rožňava
152,46
Obci bola poskytnutá dotácia na
úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov Slovenskej
republiky vo výške 152,46 €,
ktorá bola v plnej výške účelovo
použitá. Finančné prostriedky
boli poskytované
prostredníctvom Obvodného
úradu v Rožňave.
Základným
kritériom
výšky
poskytnutej dotácie v roku 2013 bol
počet obyvateľov na území obce
s trvalým
pobytom
k 31.
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12.2012,vyhláseným
Štatistickým
úradom Slovenskej republiky. Suma
na jedného obyvateľa v roku 2012
bola 0,33 €
4.

Okresný úrad Rožňava/
Ministerstvo vnútra SR

1227,71

5.

Okresný úrad Rožňava/
Ministerstvo vnútra SR

643,63

6.

Okresný úrad Rožňava/
Ministerstvo vnútra SR

673,48

7.

Okresný úrad Košice, odbor
školstva

1953,00

8.

Finančné
z ÚPSVaR

1525,72

prostriedky

Finančné
prostriedky
súvisiace s prípravou a konaním
volieb prezidenta SR, ktoré sa konali
v dvoch kolách a to 15.03.2014
a 29.03.2014 vo výške 1227,71€.
Finančné prostriedky boli poskytnuté
prostredníctvom Okresného úradu
v Rožňave.
Finančné
prostriedky
súvisiace s prípravou a konaním
volieb do Európskeho parlamentu ,
ktoré sa konali 24.05.2014,vo výške
643,63€. Finančné prostriedky boli
poskytnuté
prostredníctvom
Okresného úradu v Rožňave.
Finančné
prostriedky
súvisiace s prípravou a konaním
volieb do samosprávy obcí , ktoré sa
konali 15.11.2014,vo výške 673,48€.
Finančné prostriedky boli poskytnuté
prostredníctvom Okresného úradu
v Rožňave.
Finančné príspevky účelovo určené
na výchovu a vzdelávanie pre
materskú školu vo výške 1 953,-€ .
Suma sa určila v súlade s § 6b
zákona NR SR č.597/2003 Z.z.
o financovaní
základných
škôl,
stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov po
zbere údajov o počte detí materskej
školy k 15.9 bežného roka, ktoré
majú jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky.
Finančné prostriedky na základe
Dohody na vykonávanie aktivačnej
činnosti formou obecných služieb
pre
obec
a o podmienkach
poskytovania
príspevku
na
aktivačnú činnosť formou menších
obecných služieb pre obec

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Textová časť – kapitálové príjmy:
a)Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00.
% plnenie.
b)Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
c)Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00. % plnenie.
V roku 2014 obec nezískala žiadne granty ani transfery :
P.č.
1.
2,

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR Investičná akcia
0 Rekonštrukcia strechy
0 Rekonštrukcia materskej školy

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
30396,00
30396,85
100,00
Z rozpočtovaných finančných príjmov 30396,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 30396,85 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Textová časť – príjmové finančné operácie:
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/6/2014-1 zo dňa 26.06.2014 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 29 685,70 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 29685,70 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
165035,54
146314,41
88,65
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 165035,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 146314,41 EUR, čo predstavuje 88,65% čerpanie.
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Mimorozpočtové výdavky –Sociálny fond
rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
202,80

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
137870,56
138048,40
108,29
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 137870,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 138048,40. EUR, čo predstavuje 108,29.% čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť/poplatky
Voľby
Požiarna ochrana
Aktivačná činnosť, údržba ciest
TKO
Ochrana životného prostredia
Verejné osvetlenie
Rekreácia,
Kultúra
Knižnica
Klub
Miestny rozhlas
Dom smútku
Vzdelávanie - predškolská výchova
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
65067,94
786,74
2544,80
150,00
3790,32
8169,96
1674,57
1501,36
150,00
1683,35
100,00
250,00
100,00
907,00
50994,52
0
137870,56

Skutočnosť
66516,25
786,74
2544,80
128,00
3750,81
8169,96
1689,93
1315,73
120,00
1644,53
134,94
115,20
14,28
798,21
50319,02
0
138048,40

% plnenia
102,22
100,00
100,00
85,33
99,67
100,00
100,92
87,64
80,00
97,69
134,94
46,08
14,28
88,01
98,68
0
100,12

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Textová časť – bežné výdavky:
a)Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 45694,84 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 44775,54
EUR, čo je 97,98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva.
b)Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 17744,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 17764,02
EUR, čo je 100,10% čerpanie.
c)Tovary a služby
Z rozpočtovaných 73743,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 74801,27 EUR,
čo je 101,43 % 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 687,65. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 707,57 EUR, čo
predstavuje 102,89 % čerpanie.
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e)Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 0,00EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
27164,98

Skutočnosť k 31.12.2014
8266,01

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 27164,98 EUR bolo
k 31.12.2014 v sume 8266,01. EUR, čo predstavuje 30,42% čerpanie.

% plnenia
30,42
skutočne

čerpané

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba chodníkov okolo Pam.domu P.J.Šafárika
Z rozpočtovaných 8266,01 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume8266,01EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00

% plnenia
0

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 00,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Výsledok hospodárenia obce za rok 2014
Od l. januára
2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok
rozpočtového hospodárenia, to znamená prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu,
v účtovníctve nevykazuje.
Prebytok a schodok rozpočtu sa zisťuje mimo účtovníctva, na základe skutočne
realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov, zatriedených podľa
rozpočtovej klasifikácie, pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia
rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania
prostriedkov z príslušného účtu obce. Do plnenia obce sa zahrnú len tie rozpočtové
príjmy a rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom
rozpočtovom roku.
Prebytok rozpočtu zistený podľa §10 ods.3 písm. a) a b), ktorý bol upravený
podľa §16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zdrojom
peňažných fondov, to znamená rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných
fondov, ktoré tvorí obec na základe svojho rozhodnutia. Obec tvorí rezervný fond
podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva najmenej však vo výške 10%. Zostatky
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peňažných fondov neprepadajú a prenášajú sa do nasledujúceho rozpočtového roka .
Peňažné fondy sa používajú prostredníctvom rozpočtu obce. O ich použití rozhoduje
obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, ktoré upravujú možnosti použitia peňažných fondov na
rozpočtové výdavky. Zapojenie peňažných fondov do rozpočtu je príjmovou
finančnou operáciou.
Podľa rozpočtových pravidiel hospodárenia samospráv sa celkový rozpočet
vnútorne člení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Do výsledku príslušného
kalendárneho roka sa zahŕňajú len bežné a kapitálové rozpočty, ktoré vyjadrujú príjmy
a výdavky vytvorené v danom roku. Do tohto hodnotenia výsledku sa nezahŕňajú
finančné operácie t.j. prostriedky, ktoré sú zo zdrojov vytvorených v minulých rokoch,
prípadne návratné finančné prostriedky (úvery).
Obec ukončila hospodárenie roka 2014 vrátane finančných operácií s celkovými
príjmami v sume 164983,39 € a celkovými výdavkami v sume 146314,41 €, rozdiel medzi
príjmami a výdavkami je suma 18668,098 €.
Hospodárenie mimorozpočtových príjmov (sociálny fond)so zostatkom z roku 2013711,15 € a príjmami za rok 2014 vo výške 471,79 spolu 1182,94€ a výdavkami v roku 2013
v sume 202,80, rozdiel je 980,14 € na účte sociálneho fondu.
Hospodárenie obce k 31.12.2014 za bežné príjmy a bežné výdavky
Ukazovateľ
Bežné príjmy
Bežné výdavky

Schválený
rozpočet
136360,00
127474,00

Upravený
rozpočet
134639,54
137870,56

Schodok hospodárenia z rozpočtovaných
bežných príjmov a výdavkov

Skutočnosť
k 31.12.2014
134587,54
138048,40

% plnenia
k rozpočtu
99,96
100,12

- 3460,86 €

Hospodárenie obce k 31.12.2014 za kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
Ukazovateľ
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

Schválený
rozpočet
0
27164,98

Upravený
rozpočet
0,00
8266,01

Schodok hospodárenia z rozpočtovaných
kapitálových príjmov a výdavkov

Skutočnosť
k 31.12.2014
0,00
8266,01

% plnenia
k rozpočtu
0,00
30,42

- 8266,01 €

Hospodárenie obce k 31.12.2014 za príjmové a výdavkové finančné operácie
Ukazovateľ
Príjmy finančných
operácií
Výdavky
finančných operácií

Schválený
rozpočet
29685,70,00

Upravený
rozpočet
29685,70

Skutočnosť
k 31.12.2014
29685,70

% plnenia
k rozpočtu
100,00

0,00

0,00

0,00

0

Prebytok z finančných operácií

29685,70 €
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Výsledok hospodárenia Obce Kobeliarovo za rok 2014 zistený podľa § 2 písm. b) a c)
a
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je :
V roku 2014 bol dosiahnutý schodok vo výške:
- 11726,87 €
Výpočet prebytku alebo schodku:
(Príjmy bežného rozpočtu + príjmy kapitálového rozpočtu) – (výdavky bežného rozpočtu +
výdavky kapitálového rozpočtu)
Príjem BR
Príjem KR
Celkom príjem

134587,54
0,00
134587,54

Výdavok BR
Výdavok KR
Celkom výdavok

138048,40
8266,01
146314,41

- 3460,86
- 8266,01
- 11726,87

(údaje uvádzané v €)

Obec nemá povinnosť tvoriť rezervný fond ????

Príjem BR
3460,86
Príjem KR
8266,01 Príjem FO
29685,70
Celkom príjem
17958,83

134587,54

Výdavok BR

0,00
Výdavok KR
29685,70
Výdavok FO
164273,24

138048,40
8266,01

Celkom výdavok

Rozdiel

-

Rozdiel 0,00 Rozdiel

146314,41

Rozdiel

(údaje uvádzané v €)

Prebytok hospodárenia z rozpočtových
príjmov a výdavkov k 31.12.2014

17958,83 €

HV rozpočtovaný z bežných príjmov a výdavkov
-3 460,86 €
HV rozpočtovaný z kapitálových príjmov a výdavkov -8 266,01 €
HV rozpočtovaný z príjmových a výdajových FO
29 685,70 €
Použitie peňažného fondu obce na rozpočtované výdavky bolo schválené OZ v
Kobeliarove dňa ................. uznesením č.
Prebytok rozpočtu obce Kobeliarovo vo výške 17 958,83 € tvoria finančné
prostriedky, ktoré zostali na základných bežných účtoch a v pokladni obce.
Pokladňa
Bankové účty
Bežný účet

107,56 €
VÚB 23323582/0200
VÚB 163867095/0200
OTP 12063105/5200

13 917,32 €
52,55 €
3 881,40 €
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–––––––––––––––
17 958,83 €
- 53,47 €
17 905,36
Tento zostatok je v zmysle §15 ods.1 zákona NR SR č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej správy zdrojom rezervného fondu prípadne ďalších peňažných fondov
obce. Môže byť zdrojom pre financovanie kapitálových výdavkov obce a taktiež na
financovanie bežných výdavkov v roku 2015 alebo nasledujúcich rokov.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Spolu
Nevyčerpané účelové prostriedky

Schodok rozpočtu v sume 11780,34 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
11 780,34 EUR
- z ďalších peňažných fondov
EUR
- z návratných zdrojov financovania
EUR
- z finančných operácií
EUR
Zostatok finančných operácií v sume 17905,36 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 11 780,34 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 17905,36 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 17905,36 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 17 905,363 EUR.
Navrhované použitie v roku 2015:
- prebytok bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov obce –
financovanie projektu na časť miestnych komunikácií 17 905,36€

Výsledok hospodárenia obce na základe výkazu ziskov a strát k 31.12.2014 Úč.ROPO
SFOV 2-01 bol v hlavnej činnosti strata vo výške 2672,68 € .Tento stav sa účtuje na účte
431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, na ktorom sa účtuje rozdelenie záporného aj
kladného výsledku hospodárenia.
Obec Kobeliarovo zúčtuje záporný výsledok hospodárenia počas účtovného obdobia
na stranu D účtu 431 so súvzťažným zápisom na stranu MD účtu 428 - Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov, na ktorom sa účtujú výsledky hospodárenia minulých
období.
Výsledok hospodárenia za rok 2014 je strata vo výške 2672,68 €.
(Údaj čerpaný z výkazu ziskov a strát za rok 2014)
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014
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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
Nevyčerpané účelové prostriedky
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Nevyčerpané účelové prostriedky
Upravené hospodárenie obce

134587,54
134587,54
0

138048,40
138048,40
0

-3460,86
0
0
0

0
8266,01
0
-8266,01

-11726,87
53,47
11780,34
29685,70
0
29685,70
164273,24
146314,41
17958,83
53,47
17 905,36

Výpočet hospodárenia v metodike ESA 95 (len hlavná činnosť)
Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)
v tom: daňové príjmy (100)
nedaňové príjmy (200)
granty a transfery (300)
príjmové finančné operácie (400,500)
z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami
(400)
prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)
Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)
z toho: bežné výdavky (600)

9.
kapitálové výdavky (700)
10.
800
11.
12. Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)

Suma v
eurách
164273,24
122310,90
3366,32
8910,32
29685,70
29685,70
0
146314,41
138048,40
8266,01
17958,83
14

13. Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)
Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
14. (r.15-r.16)
stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
15.
stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka
16.
Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.1917. r.18)
stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia
18.
stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka
19.
Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)
20.
21. Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)

-11726,87
5857,94
10772,96
4915,02
5453,04
2200,84
7653,88
11310,58
-416,29

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
29685,70
0
0
0,00
11780,34

17905,36

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Tvorba a použitie sociálneho fondu bolo na základe zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v znení neskorších predpisov, smernice 1/2009 o zásadách tvorby a čerpania sociálneho
fondu a jej dodatkov a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014. Zostatok na účte sociálneho
fondu z roku 2013 bol vo výške 711,15€. Tvorba sociálneho fondu bola vo výške 471,79 €
a použitie sociálneho fondu vo výške 202,80 € -na stravné lístky a vianočné.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel %
Úbytky - stravovanie
- ostatné úbytky /vianočné

Suma v EUR
711,15
471,79
68,60
134,20
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KZ k 31.12.2014

980,14

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
v EUR
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2014
711517,09
675127,62

KZ k 31.12.2014
694353,44
664188,17

0

0
591037,41
73150,76
29711,93
0
0
0
776,33
9996,63
18938,97
0
0
453,34

601976,86
73150,76
35451,87
0
0
0
0
4915,02
30536,85
0
0
937,60

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2014
711517,09

KZ k 31.12.2014
694353,44

558699,55
0
0
558699,55
10249,67

572508,13
0
0
572508,13
4601,10

2595,79
0

2346,79
53,47

711,15
6942,73
0
142567,87

980,14
1220,70
0
117244,21

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
0,00
- voči dodávateľom
1220,70
- voči štátnemu rozpočtu
53,47

EUR
EUR
EUR
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- voči zamestnancom

0,00

EUR

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) 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 štátnemu rozpočtu:
V súlade s ustanovením §16 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z. 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 štátnemu
rozpočtu a rozpočtom iných obcí.
8.1.Dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Obci bola poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške
152,46 €, ktorá bola v plnej výške účelovo použitá. Finančné prostriedky boli poskytované
prostredníctvom Obvodného úradu v Rožňave.
Základným kritériom výšky poskytnutej dotácie v roku 2014 bol počet obyvateľov na
území obce s trvalým pobytom k 31. 12. 2012, vyhláseným Štatistickým úradom
Slovenskej republiky. Suma na jedného obyvateľa v roku 2013 bola 0,33 €
Poskytnuté finančné prostriedky boli použité celkom
8.2. Finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Finančný príspevok na deti v hmotnej núdzi. Bol poskytnutý vo výške 1958,60 €
a v tejto výške bol aj použitý na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k plneniu školských povinností
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.
Finančný príspevok ako osobitnému príjemcovi rodinných prídavkov na deti vo výške
775,74 € a vo výške 722,27 € poskytnutý rodičom dieťaťa na nákup tovaru, oblečenia a
školských pomôcok, zostatok 53,47 nebol vyplatený, nakoľko p.Špirková Zdenka si na nákup
tovaru neprišla do konca roka 2014.
8.3.

Finančné prostriedky poskytnuté na voľbu prezidenta SR
Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb prezidenta SR konaných
15.3.2014 a 29.3.2014 vo výške 1227,71EUR. Finančné prostriedky boli poskytnuté
prostredníctvom Okresného úradu v Rožňave.
Finančné prostriedky poskytnuté voľby do Európskeho parlamentu
Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb do Európskeho
parlamentu konaných 24.05.2014 vo výške 643,63 EUR. Finančné prostriedky boli
poskytnuté prostredníctvom Okresného úradu v Rožňave.
Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb do orgánov
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samosprávy obce
Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb do orgánov samosprávy
obce, konaných 15.11.2014 vo výške 673,48 EUR. Finančné prostriedky boli poskytnuté
prostredníctvom Okresného úradu v Rožňave, boli požité v plnej výške.
8.4. Finančné prostriedky z Okresného úradu Košice, Odbor školstva
Finančné príspevky účelovo určené na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu vo
výške 1 953,-€ . Suma sa určila v súlade s § 6b zákona NR SR č.597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov po zbere
údajov o počte detí materskej školy k 15.9 bežného roka, ktoré majú jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité celkom.
8.5. Finančné prostriedky z ÚPSVaR v Rožňave
Finančné prostriedky na základe Dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti formou
obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť
formou menších obecných služieb pre obec vo výške 1525,72 € obec použila v plnej výške.
Poskytovateľ

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

-1ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
OÚ Košice

-2PnD
Hmotná núdza
Evidencia obyvateľov
Voľby prezidenta SR
Voľby do EP
Voľby do org.samospr.obcí
Deti v predškolskom veku mš

Odbor školstva
ÚPSVaR

Menšie obecné služby

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3775,74
1958,60
152,46
1227,71
643,63
673,48
1953,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4722,27
1958,60
152,46
1227,71
643,63
673,48
1953,00

1525,72

1525,72

0

-553,47
0
0
0
0
0
0

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH A ROZPOĆTOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ
Obec nemá žiadnu príspevkovú a rozpočtovú organizáciu
ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ĆINNOSTI
Obec ako právny subjekt nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.
HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE
Obec na základe uznesenia OZ zo dňa 24.03.2014.č.2/8/2014 v súlade s §4 ods.5 zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. neuplatňuje programy
v rozpočte obce od návrhu rozpočtu na rok 2014.
Vypracovala: Hlaváčová Mária

Predkladá: Jaroslav Nemčko,
starosta obce
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V Kobeliarove dňa 25.02.2014

Prílohy:
•

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát
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