Obec Stará Voda
Záverečný účet
Obce Stará Voda za rok 2013
Záverečný účet bol vypracovaný v zmysle § 16 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2013. Rozpočet bol zostavený na roky 2011-2013. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia
obce. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia Obsahuje príjmy a výdavky,
v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám, vyplývajúce zo
zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov zo Všeobecných záväzných nariadení
obce.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce – výnos dane z príjmov
poukázaný územnej samospráve a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o rozpočte na príslušný
rozpočtový rok.
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.
Záverečný účet bo vypracovaný v zmysle § 16 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov a obsahuje:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Rozpočet obce na rok 2013
Plnenie príjmov rozpočtu obce za rok 2013
Plnenie výdavkov rozpočtu obce za rok 2013
Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2013
Tvorba a použitie peňažných fondov za rok 2013 – rezervný fond
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
Prehľad o stave a vývoju dlhu k 31.12.2013
Prehľad o výnosoch a nákladoch obce k 31.12.2013

Rozpočet Obce Stará Voda na rok 2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
14.12.2012 uznesením č. 105/2012-OZ ako vyrovnaný.
Prvá zmena bola schválená dňa 23.12.2013 uznesením č. 50/2013-OZ –zapojenie
zostatku prostriedkov finančných operácií do rozpočtu obce(havarijný stav strechy Ocú)
Druhá zmena bola schválená dňa 23.12.2013 uznesením č. 51/2013-OZ – povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v zmysle dohody s UPSVR
č. 43/§52/2013 NPXXXXI-2 (Transfery v rámci verejnej správy UPSVR-aktivačná činnosť).
Tretia zmena – bola schválená dňa 23.12.2013 uznesením č. 52/2013-OZ – povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v zmysle dohody č. 103/§52a/2012/NP
V-2 (Transfery v rámci verejnej správy UPSVR – dobrovoľnícka činosť).

Štvrtá zmena bola schválená dňa 23.12.2013 uznesením č. 53/2013-OZ – povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. (Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR - oprava ciest).
Piata zmena – bola schválená dňa 23.12.2013 uznesením č. 54/2013-OZ – povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov (Voľby do VÚC.

Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočet obce v eurách :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

59 477,65
59 477,65
0

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Schodok bežného rozpočtu

43 670,42
59 477,65
-15 807,23

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

0
0
0
15 807,23
0
15 807,23

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v eurách
Celkový rozpočet na rok
2013
59 477,65

Skutočnosť k 31.12.2013
64 716,23

% plnenia
108,81

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
35 365,-

Skutočnosť k 31.12.2013
39 160,15

% plnenia
110,74

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 29 200 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 33 084,76 €, čo predstavuje plnenie na
113,30 %.
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b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5 015 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 5 004,69 €, čo je 99,8
% plnenie. Skutočné príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 020,66 €, dane zo stavieb boli
vo výške 1 818,03 €. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok
2013 vo výške 202,86 €.
c) Daň za psa rozpočtovaný 165 €, skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 166 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : Z rozpočtovaných 1 150 €
bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 1 070,70 €. Obec eviduje pohľadávky na
poplatok za komunálny odpad vo výške 224,10 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
3 939

Skutočnosť k 31.12.203
4 241,34

% plnenia
107,68

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:
Rozpočtovaný príjem z prenajatých pozemkov vo výške 239 €, skutočný príjem bol 239,48 €
a rozpočtovaný príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1710 €, skutočný
príjem vo výške 1809,54 €. Príjem za dividendy bol rozpočtovaný vo výške 1600 €, skutočný
príjem bol vo výške 2000,10 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Príjem za správne poplatky bol rozpočtovaný vo výške 80 €, skutočný príjem k 31.12.2013
bol vo výške 156,- €. Za iné poplatky a platby bolo rozpočtovaných 295,- €, skutočné plnenie
bolo vo výške 32,82 €, čo je plnenie na 50,36 %.
c) Úroky z vkladov a úroky z účtov finančného hospodárenia bolo rozpočtované vo výške 15
€, skutočné plnenie bolo vo výške 3,40 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
4 366,42

Skutočnosť k 31.12.2013
5 507,51

% plnenia
126,14

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
Úrad vlády SR
2 878,64
2.RP-Revitalizácia krajiny
2.
Obvodný úrad Sp.Nová Ves
74,58
Register obyvateľov - REGOB
3.
KÚ ŽP Košice
24,Prenesený výkon štát.správy
5.
Obvodný úrad SNV-voľby
1 120,Voľby 2013
6.
ÚPSVaR
648,40
Aktivačná činnosť
7.
Min.dopravy a výstavby
689,89
Oprava ciest
8.
Min. školstva
72,Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

3

0

0

0

Skutočnosť k 31.12.2013
15 807,23

% plnenia
100

5) Finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
15 807,23

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v eurách
Rozpočet na rok 2013
59 477,65

Skutočnosť k 31.12.2013
53 727,44

% plnenia
90,34

Skutočnosť k 31.12.2013
53 727,44

% plnenia
90,34

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
59 477,65

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná oblasť
Vš.ver.služby inde nekl.- Voľby
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Ochrana prírody a krajiny
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spol.služby
Spolu

Rozpočet
48 171,64
520,984,13
980
2 751,88
950
150
3 080,1 450,135,305,59 477,65

Skutočnosť
44 558,66
495,55
984,13
0
2 820,86
804,93
514,87
2 723,73
702,59,54
33,60
29,67
53 727,44

% plnenia
92,50
95,30
100
102,51
84,73
343,25
88,44
48,42
24,89
9,73
90,34

2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2013
0

V tom:
Funkčná klasifikácia

Skutočnosť k 31.12.2013
0

Rozpočet

% plnenia
0

Skutočnosť

% plnenia

Spolu:
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4. Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2013
Plnenie rozpočtu obce:
Rozpočet obce

Príjmy v €

Výdavky v €

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
SPOLU BR + KR
Finančné operácie
RK 453 KZ 131A
SPOLU BR+KR+FO

48 909,-

53 727,44

-4 818,44

48 909,-

53 727,44

-4 818,44

53 727,44

15 807,23
10 988,79

15 807,23
64 716,23

Hospodárenie obce

Prebytok hospodárenia:
Prebytok hospodárenia

10 988,79

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel
V tom: účelovo viazané finančné prostriedky z Úradu vlády SR
Celkový prebytok

64 716,23
53 727,44
10 988,79

Stav finančných prostriedkov – bežný účet
- pokladňa
Spolu

19 046,02
4 109,54
23 155,56

Podnikateľská činnosť
pokladňa
Tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia r. 2013

10 988,79

1 328,65
12 378,54
10 988,79

Schodok rozpočtu zistený podľa § 10 odst.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2001 Z.z. za rok
2013 vo výške -4 818,44 bol vysporiadaný prebytkom finančných operácií.
Zostatok finančných operácií vo výške 10 988,79€ bude zdrojom rezervného fondu, keďže
obec iné fondy netvorí.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond min. vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte – analytika 221300. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2013
Prírastky – z prebytku hospodárenia

11 999,41
11 749,28

Úbytky

15 807,23
7 941,46

Konečný zostatok k 31.12.2013

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond vo výške 0,6 % z hrubých miezd. Vedie na samostatnom
bankovom účte – analytika 221200.
Sociálny fond

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2013

40,69

Prírastky – povinný prídel

120,53

- ostatné prírastky

-

Úbytky - príspevok na stravovanie

151,-

- ostatné úbytky

-

Konečný zostatok k 31.12.2013

10,22

6

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti:
Výnosy:
Účet

Názov

604

Tržby za tovar

652

Zúčtovanie zák. rezerv z prev.činnosti

662

Úroky
Celkom

Suma v €

výnosy

Náklady:
Účet
Názov

134 416
962

135 378

Suma v €

501

Spotreba materiálu

3758

502

Spotreba energie

1765

504

Predaný tovar

511

Opravy a udržiavanie

518

Ostatné služby

1509

521

Mzdové náklady

16659

524

Zákonné sociálne poistenie

5685

527
538
552
568

Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Tvorba zákonných rezerv
Ostatné finančné náklady

1242
56
959
81

C e l k o m náklady

103651
6

135 371

Výsledok hospodárenia pred zdanením

7

Daň z príjmov

0

Výsledok hospodárenia po zdanení

7

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti bude preúčtovaný na nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 7 €.
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013v eurách:
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho: dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho: zásoby
pohľadávky
finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlh.
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát.
Prechodné účty aktív
SPOLU

2013
146774,49
114 381,05
32 393,44
55 476,78
8151,42
1949,93
45 375,43
139,11
202 390,38

2012
149 270,49
116 877,05
32 393,44
62 633,56
5 525,61
632,50
54 571,13
116,78
212 020,83

PASÍVA
Názov

2013

2012

Vlastné zdroje krytia majetku

187 987,39

193 552,04

Z toho: fondy účtovnej jednotky
výsledok hospodárenia

187 987,39

193 552,04

Záväzky
Z toho: rezervy

7 253,10
2105,-

10 567,82
1 644

zúčtovanie medzi subj. VS
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky

10,22

40,69

5 137,88

8 883,13

7 149,89

7 900,97

Bankové úvery a ost.príj.výpomoci
Prechodné účty pasív
SPOLU

202 390,38

212 020,83
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu:
Obec nemá žiadne úvery.
9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
Obec Stará Voda nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách
V roku 2013 neboli poskytnuté žiadne záruky.

K záverečnému účtu obce predkladáme:
1. Súvaha k 31.12. 2013
2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
3. Výkaz o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2013

Vypracoval: Končíková

Schválil:
Ján J a r á b e k
starosta obce

V Starej Vode, 04.06.2014
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