Záverečný účet Obce
Tekovská Breznica
za rok 2014
2014

Úvod
V zmysle § 16 zákona č. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. Súčasne finančne usporiada svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadenej rozpočtovej organizácii,
ktorej poskytla prostriedky svojho rozpočtu, finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu a aj voči štátnym fondom.
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,
ktorým je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri
overení účtovnej závierky audítorom overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu
v súlade so zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav
a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných finančných zdrojov
financovania.
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh
záverečného účtu je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu obce je účtovníctvo a iná
evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými
prostriedkami a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Na celkové
hospodárenie v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti.
Okrem zabezpečenia základných činností obec zabezpečovala aj pôsobnosti
vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416 / 2001 o prechode pôsobnosti orgánov štátnej
správy na obce.

Záverečný účet obce za rok 2014
2014 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
4. Plnenie príjmov a výdavkov podľa zdrojov za rok 2014
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR
6. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014
7. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2014
10. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
11. Prehľad o poskytnutých zárukách
12. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
13. Hodnotenie plnenia programov obce
14. Návrh uznesenia
Súčasťou záverečného účtu sú:
-

príloha č. 1 - Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej
závierky za rok 2014
príloha č. 2 - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2014 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
13. mája 2015.

V Tekovskej Breznici 13. mája 2015
Spracovala : Cibuľová Anna

Záverečný
áverečný účet Obce Tekovská Breznica za rok
2014
2014
1. Hodnotenie rozpočtu
rozpočtu obce za obdobie roka 2014
2014
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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový , kapitálový rozpočet
ako schodkový, finančné operácie ako schodkové. Programový rozpočet bol
schválený do 8 programov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5. 12. 2013
uznesením č. 8/2013.
Bol upravovaný: 28.3.2014 unesením číslo 2/2014, 19.9.2014 uznesením číslo 7/2014,
5.12.2014 uznesením číslo 9/2014 a 30.12.2014 starostom obce.
Podľa §10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, sa rozpočet obce člení na:
- bežný rozpočet obce, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky obce,
- kapitálový rozpočet obce, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové
výdavky obce,
- finančné operácie.
Tieto údaje sa preberajú z podkladov finančných výkazov obce a finančných
výkazov rozpočtových organizácií.

Upravený
Upravený rozpočet obce a Základnej školy s materskou školou k 31. 12. 2014
014
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce –
prebytok

682 268
589 529
92 739
z toho :

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

605 463
477 129
128 334

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového
rozpočtu

75 000
98 000
- 23 000

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné
operácie
Hospodárenie z finančných
finančných
operácií

1 805
14 400

- 12 595

2. Rozbor plnenia príjmov za obec za rok 2014
2014 v €

Upravený rozpočet na
rok 2014
2014
672 058

Skutočnosť k 31. 12.
2014
2014
695 565,03

% plnenia
103,50

Rozdiel upraveného rozpočtu oproti plneniu príjmov je vo výške
23 507,03 €, a to v bežných príjmoch a kapitálových príjmoch.
1) Bežné príjmy
príjmy - daňové príjmy :
Upravený rozpočet na
Skutočnosť k 31. 12.
rok 2014
2014
2014
2014
337 525
341 888,05

% plnenia
101,29

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu vo výške 262000,-z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo
výške 274812,56 €, čo predstavuje plnenie oproti schválenému rozpočtu na
104,89 %.

b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 27240,– € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške
23885,07 €, čo je plnenie na 87,68 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške
14716,40 €, dane zo stavieb boli vo výške 9168,67 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 900,– € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 906,36
€, čo je plnenie na 100,71 %.
d) Daň za užívanie
užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 500,– € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014
406,70 €, čo je plnenie na 81,34 %.

vo výške

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných
príjmov vo výške 19000,– € bol skutočný príjem vo výške 20992,03 € čo je
plnenie 110,48 %.
f) Daň za jadrové zariadenia z rozpočtovaných 17885,-- € bol skutočný príjem
vo výške 17885,33 €, čo je plnenie vo výške 100,00 %.
g) Daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 3000,-- € - za nevýherné
hracie prístroje umiestnené v miestnom pohostinstve.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Upravený rozpočet na
rok 2014
2014
41 030

Skutočnosť k 31.12.2014
31.12.2014

% plnenia

49 699,59

121,13

a) Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov
Z rozpočtovaných 23500,– € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške
24242,60 € čo je 103,16 % plnenie, ide o príjem z prenájmu obecných
priestorov a prenájom bytov v bytovom dome.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky - poplatky z overenie podpisu,
overenie listiny, rybárske lístky, vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte a za
stavebné konania a kolaudačné povolenia , celkom boli naplnené vo výške
4682,51,– €, čo je oproti plánovanému rozpočtu vo výške 1900,– € plnenie na
246,45 %.
c) poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – príjem za
vyhlasovanie rozhlasom vo výške 452,22 €, ostatné príjmy 943,10 €, za
kanalizáciu 14206,32 €, kosenie cintorína 237,84,- €, za odpredaj kuka nádoby
a ostatné 667,78,– €, hrobové miesto 69,72 €, za služby DS 106,24 €,

dobývací priestor 872,75,- €, recyklačný fond 144,00 €, spolu z rozpočtových
13000,– € naplnené boli vo výške 17699,97 € , celkové plnenie je 136,15 %.
d) poplatky a platby za stravné - za stravné lístky pracovníkov OcÚ a prevod
príspevku na stravné lístky zo sociálneho fondu spolu vo výške 1235,10,– €.
e) úroky - z finančných prostriedkov na účtoch v bankách vo výške 163,26 €,
čo je plnenie vo výške 125,58 %.
f) úroky - z tuzemských termínovaných vkladoch vo výške 896,31 € čo je
plnenie vo výške 35,85 %.
g) z prenajatých pozemkov - vo výške 180,51 €
občanov a RD

za prenájom pozemkov od

h) za znečisťovanie ovzdušia - vo výške 69,33 €, Jednota COOP a SPP.
i) pokuty , penále - vo výške 130,00 €
j) z odvodov hazardných hier - vo výške 400,– € AG PLAY.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Upravený rozpočet na
rok 2014
2014
216 698
P.č.
1.
2.

3.

Skutočnosť k 31. 12.
2014
2014
251 871,04

Poskytovateľ
OÚ B.B. odbor školstva
Banská Bystrica
Okresný úrad Banská
Bystrica odbor školstva

Ministerstvo dopravy
Bratislava

5.

Ministerstvo dopravy,
výstavby a reg.rozvoja
SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žiar
n/Hronom
Krajský úrad životného
prostredia

7.

116,23

Účel
Mzdy ZŠ
Vzdelávacie poukazy,dopravné

9 776,00

OÚ Banská Bystrica

4.

6.

Suma v €
200 644,00

% plnenia

Havária kotlov ZŠ
34 707,00
53,35

Prenesený výkon štátnej
správy na
úseku pozemných komunikácií
Spoločný stavebný úrad

1 148,55

407,55
115,74

Prenesený výkon štátnej
správy na úseku hlásenia
obyvateľov - REGOB
Prenesený výkon štátnej
správy na úseku životného
prostredia

8.

9.

ÚPSVR
Banská Štiavnica

Rodinné prídavky
70,56-

OÚ Žiar nad Hronom

2 607,27 Voľby

10.

ÚPSVaR Banská
381,80 Školské potreby-hmotná núdza
Štiavnica
11.
ÚPSVaR Banská
1959,22 Stravné – hmotná núdza
Štiavnica
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom
a zúčtované zo štátnym rozpočtom.
4) Kapitálové príjmy :
Upravený rozpočet na
Skutočnosť k 31. 12.
% plnenia
rok 2014
2014
2014
014
75 000
50 079,78
66,77
10 000,- - BONITAS n.o. Tekovská Breznica prostriedky za budovu
39 890,54 - EkoFond, n.f. Bratislava prostriedky použité na zateplenie ZŠ
189,24 - Príjem z predaja pozemkov
5) Príjmové finančné operácie :
Upravený rozpočet na
rok 2014
2014
1 805

Skutočnosť k 31.12.2014
31.12.2014

% plnenia

1 804,50

99,97

Príjmové finančné operácie zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov
dopravné - ZŠ , nevyčerpané dotácia zo ŠR
Iné nerozpočtované príjmy skutočnosť k 31.12.2014

222,07 €.

3. Rozbor
Rozbor plnenia výdavkov za obec za rok 2014
2014 v €
Upravený rozpočet na
rok 2014
2014
284 899

Skutočnosť k 31. 12.
2014
2014
227 447,72

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2014
31.12.2014

% plnenia

173 167,88

100,39

79,83

1) Bežné výdavky :
Upravený rozpočet na
rok 2014
2014
172 499
v tom:

v€

Zdroj

Funkčná klasifikácia

111 01116 –REGOB,ŽP,CK
111 01116 – Rodinné prídavky
111 0160 – Voľby
111 0620 – Stavebný úrad
111 1070 – Školské potreby
HN
111 1070 – Stravovanie HN
41 01116 – Výdavky VS
41 0112 – Finančná
a rozpočtová oblasť
41 0170 – Transakcie
verejného dlhu
41 0320 – Ochrana pred
požiarmi
41 04513 – Cestná doprava
41 0510 – Nakladanie s
odpadmi
41 0620 – Rozvoj obcí
41 0640 – Verejné osvetlenie
41 0810 – Rekreačné
a športové služby
41 08205 – Knižnica
41 08209 – Kultúrne služby
41 0830 – Vysielacie
a vydavateľské služby

Upravený
rozpočet
577
0
2 607
1 148

Skutočnosť

% plnenia

576,64
70,56
2 607,27
1 148,55
381,80

99,94
0
100,01
100,05
100,21

381
1 796
82 234
1 900

1 959,22
84 033,49
1 841,26

109,09
102,19
96,91

4 800

4 095,25

85,32

332

20,00

0,00

3 040
23 660

1 167,60
24 917,20

38,41
105,31

24 225
6 245
12 000

24 676,30
5042,44
10 904,57

101,86
80,74
90,87

170
4 280
0

273,55
5 599,12

160,91
130,82
0,00

116,56

41 0840 – Náboženské a iné
2 304
92,04
spoločenské služby
2 120,49
41 09121 – Základné vzdelanie
0
651,70
0,00
41 0950 – Nedefinovateľné
800
841,31
105,16
vzdelanie
41 09502 – Centrá voľného
0
36,00
0,00
času
41 10202 – Sociálne
0
87,00
0,00
zabezpečenie
Spolu
172 499 173 167,88
100,39
a) Výdavky verejnej správy – obec
- mzdy, platy a osobné vyrovnania vrátane osobného príplatku starostu obce –
47697,77 € a vrátane platu kontrolórky, odvody do poisťovní 18594,22,– €,
príspevok do DDP 912,06 €, cestovné výdavky 14,50,– €, elektrická energia
a plyn na obecný úrad 2.642,59,- €, vodné 96,38 €, poštovné , telefónne
hovory 2.517,92 €

všeobecný materiál – papier, tlačivá, kancelárske potreby, náplne do tlačiarne
a kopírky 1.405,56 €, knihy časopisy 441,67 €,
572,88 €,

reprezentačné výdavky

poistenie 481,76 €, údržba výpočtovej techniky 2.056,07 €, údržba budov
250,60 €, všeobecné služby 9,– €, stravovanie 2.794,20 €, poistné 768,80 €,
prídel do SF 222,07 €, provízia 130,93 €, odmeny poslancov 1.557,18 €,
palivo 84,23 €, známka 50,00 €, školenie 47,90 €, propagácia reklama 186,00
€, špeciálne služby/audit 499,20 €,
Financovanie výdavkov zo ŠR – životné prostredie, cestná doprava ,voľby,
prenesený výkon – obyvatelia :tarifný plat 121,60 €,odvody do poisťovní 42,49
€, poštové služby 147,55 € ,všeobecný materiál 205,- € ,údržba výpočtovej
techniky 60,0 €.
Rodinné prídavky : transfer na dávku v hmotnej núdzi 70,56 €

b) Finančná a rozpočtová oblasť
- poplatky bankám a zrážky dane z úroku z účtov vedených v banke 841,26–
€, pokuty a penále 1.000,- €.
c) Všeobecne prospešné služby
- financovanie výdavkov zo ŠR na voľby poistné 119,89 € energie 115,95 €,
poštové služby 10,- €,všeobecný materiál 78,04 €, reprezentačné 61,00 €,
prepravné 85,60 €, stravovanie 301,10 €, odmeny a príspevky 1.199,27 €
odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru 405,75 € , vratky 230,67€
Spolu výdavky na voľby 2.607,27 €.
d) Splácanie úrokov - splácanie úrokov na bytovke v celkovej sume 4.095,25
€.
e) Ochrana pred požiarmi -údržba špeciálnych strojov 20,00 €
f) Správa a údržba ciest
- pohonné hmoty 677,00 €, oprava obecného auta a avia 490,60 €. Celkom
čerpanie vo výške 1.167,60 €.
g) Nakladanie s odpadmi
- zber, odvoz a uloženie odpadu vrátane kontajnerov a poplatok obci za
uloženie odpadu z prostriedkov obce 24.016,96 €, nákup kuka nádob vo výške
660,24 €, štúdie expertízy 240,00 spolu čerpanie vo výške 24.917.20 €.

h) Rozvoj obcí
obcí
- výdavky na mzdy
stavebný úrad 524,59 €, osobný príplatok 60,23 €,
odmeny 17,23 €, odvody do poisťovní 242,03 €, ČOV elektrická energia
6.192,16 €, vodné 26,36 €, poštové služby 17,59 €, prevádzkové stroje
2.454,00 €, všeobecný materiál 1.486,61 €, pracovné odevy 168,00 €, palivo
mazivá 941,68 €, prepravné 5,53 €, údržba prevádzkových strojov ČOV
4.715,88 €, údržba budov/oprava priecestia ulička, zemenské 3.555,17 €,
všeobecné služby 1.414,88 €, špeciálne služby 250,00€, stravovanie 31,07 €,
poistné 832,50 €, prídel do SF 5,79 €, odmeny pracovníkov mimo pracovného
pomeru 1.735,00 €
Financovanie výdavkov zo ŠR – stavebný úrad – mzdy, odmeny osobný
príplatok 840,06 €, poistné do poisťovní 234,97 €, poštové služby 17,59 €, € ,
všeobecný materiál 10,32 €, stravovanie 36,11 €, prídel do SF 5,54 €, dane
3,96 € , čerpanie vo výške 1.148,55 €
ch) Verejné osvetlenie
- elektrická energia z prostriedkov obce vo výške 3.672,91 €, výdavky
z prostriedkov obce na nákup žiariviek a všeobecného materiálu vo výške
784,53 €, údržba verejného osvetlenia vo výške 585,00 €, celkové čerpanie
výdavkov na verejné osvetlenie je vo výške 5.042,44 €.
i) Rekreačné služby a šport
- všeobecný materiál 406,10 €, reprezentačné 82,80 €, odmena Volentier
odmena ihrisko 3.283,20 €, transfer chovatelia poštových holubov 580,00 €,
transfer klub športovej kynológie 299,88 €, transfer volejbalisti 52,59 €, klub
karate 200,00 €, transfer TJ 6.000,00 €. Celkové čerpanie 10.904,57 € .
j) Knižnica
- nákup kníh pre obecnú knižnicu vo výške 171,55 €, odmena knihovníčky
102,00 €. Celkové čerpanie na knižnicu bolo vo výške 273,55 €.
k) Ostatná činnosť v kultúre
- energie v kultúrnom dome vo výške 390,00 €, všeobecný materiál/obecná
zabíjačka, lampióny
757,80 €, stolové kalendáre/domácnosti 509,22 €,
reprezentačné výdavky/stravné spevácky zbor, MDD, Mikulášske balíčky,
jubilanti stretnutie novonarodených detí so starostom, sokoliari 1.749,28 €,
preprava speváckej skupiny 120,00 €, materiál rozhlas 127,82 €, pivný
festival 1.000,00 €, transfer ZOJD 465,00 €, hudobná skupina 480,00 €,
celkové čerpanie na ostatnú činnosť v kultúre je vo výške 5.599,12 €.
l) Vysielacie a vydavateľské služby
- výdavky na poplatky ochranný autorský zväz vo výške 116,56 €.

m) Náboženské služby
služby
- elektrická energia v DS 183,43 €,

materiál/materiál na lavičky, silon do

kosačky 854,41 €, licenčný poplatok za cintorín 82,65 €, transfer cirkvi
1.000,- € . Spolu čerpanie vo výške 2.120,49 €.
n) Základné vzdelanie
- školské potreby I.ročník 117,01 €, poistenie budova základnej školy 414,69
€, posúdenie dokumentácie plynových zariadení 120,00 €. Spolu čerpanie
651,70 €.
o) Školenia
- školenia , kurzy semináre 841,31 €,
p)) Centrum voľného času
- transfer pre centrum voľného času 36,00 €
r) Sociálna pomoc
- lekárske posudky 87,00 €
s)
- hmotná núdza stravné deti v hmotnej núdzi v základnej a materskej škole
1.959,22 €, školské potreby deti v hmotnej núdzi v základnej a materskej škole
381,80 €, celkové čerpania vo výške 2.341,02€.
2) Kapitálové výdavky :
Upravený rozpočet na
rok 2014
2014
98 000

Skutočnosť k 31. 12.
2014
2014
40 817,17

% plnenia
41,65

v tom :

v €
Funkčná klasifikácia
Nákup - interiérové vybavenie
Rekonštrukcia a modernizácia
Prípravná
projek.dokum./poloh.plán

Upravený
rozpočet
0
40 000
0

Skutočnosť

% plnenia

864,64
0,00
261,00

0,00
0,00
0,00

bytovka
Realizácia nových
stavieb/plynov.zariad.bytovka
Nákup prevádzkových
strojov/kosačka
Rekonštrukcia modernizácia
Rekonštrukcia
modernizácia/Obnova studní
Rekonštrukcia
a modernizácia/prístrešok ihrisko
Nákup prevádzkových
strojov/prenosná zostava
Rekonštrukcia
a modernizácia/odstavná plocha
a urnová stena
Spolu

0

360,00

0,00

0

539,00

0,00

33 000
0

0,00
716,00

0,00
0,00

0

6372,42

0,00

0

510,00

0,00

25 000

31 194,11

124,78

98 000

40 817,17

41,65

3) Výdavkové finančné operácie :
Upravený rozpočet na
Skutočnosť k 31. 12.
% plnenia
rok 2014
2014
2014
2014
14 400
13 462,67
93,49
v tom :
v €
Funkčná klasifikácia
rozpočet
skutočnosť
očnosť
% plnenia
skut
0170 – Transakcie verejného
14 400
13.462,67
93,49
dlhu
Použitých 13.462,67 € na splácanie istiny z poskytnutého úveru z Prima
banky na splácanie istiny úveru zo ŠFRB na bytový dom.

4. Plnenie príjmov a výdavkov podľa zdrojov za rok 2014
2014
Príjmy
Bežné príjmy
Kód zdroja
111
41
Spolu

Upravený rozpočet
rozpočet
216 698
378 555
595 253

Skutočnosť
251 871,04
391 587,64
643 458,68

% plnenia
116,23
103,44
108,10

Skutočnosť
10 189,24,–

% plnenia
25,47

Vysvetlivky:
111 - prostriedky štátneho rozpočtu
41
- vlastné príjmy obce

Kapitálové príjmy
Kód zdroja
43

Upravený rozpočet
rozpočet
40 000

46
72c
Spolu

0
35 000
75 000

0
39 890,54
50 079,78

0
113,97
66,77

Príjmové finančné operácie
Kód zdroja
Upravený rozpočet
rozpočet
131D
1 805
Spolu
1 805

Skutočnosť
1.804,50
1.804,50

% plnenia
99,97
99,97

Skutočnosť
251 871,04
391 587,64
10 189,24
0
39 890,54
1 804,50
695 342,96

% plnenia
116,23
103,44
25,47
0
113,97
99,97
103,46
103,46

Skutočnosť
6 744,04
166 423,84
173 167,88

% plnenia
103,61
100,26
100,39

Skutočnosť
40 817,17
40 817,17

% plnenia
41,65
41,65

Vysvetlivky:
111 - prostriedky štátneho rozpočtu
43
- zdroje z predaja majetku
46
- iné zdroje
72
- mimorozpočtové prostriedky

Vysvetlivky:
131D - zdroje zo ŠR r.2013

Príjmy spolu
Kód zdroja
111
41
43
46
72c
131D
Spolu

Upravený rozpočet
rozpočet
216 698
378 555
40 000
0
35 000
1 805
672 058

Vysvetlivky:
111 41
43
46
72
131D -

prostriedky štátneho rozpočtu
vlastné príjmy obce
zdroje z predaja majetku
iné zdroje
mimorozpočtované prostriedky
zdroje zo ŠR r. 2013

Výdavky
Bežné výdavky
Kód zdroja
111
41
Spolu

Upravený rozpočet
6 509
165 990
172 499

Vysvetlivky:
111 - prostriedky štátneho rozpočtu
41
- vlastné príjmy obce

Kapitálové výdavky
Kód zdroja
41
Spolu
Vysvetlivky:
41

- vlastné príjmy obce

Upravený rozpočet
rozpočet
98 000
98 000

Výdavkové finančné operácie
Kód zdroja
Upravený rozpočet
rozpočet
41
14 400
Spolu
14 400

Skutočnosť
13.462,67
13.462,67

% plnenia
93,49
93,49

Skutočnosť
6 744,04
220 703,68
227 447,72

% plnenia
103,61
79,28
79,83

Vysvetlivky:
41

- vlastné príjmy obce

Výdavky spolu
Kód zdroja
111
41
Spolu

Upravený rozpočet
rozpočet
6 509
278 390
284 899

Vysvetlivky:
111 - prostriedky štátneho rozpočtu
41
- vlastné príjmy obce

Porovnanie plnenia príjmov a výdavkov podľa kódov zdrojov

Kód zdroja
111
41
43
46
72c
131D
Spolu

Upravený rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel
216 698
378 555
40 000
0
35 000
1 805
672 058

6 509
278 390
0
0
0
284 899

Skutočnosť
Výdavky

Príjmy

210189 251 871,04
6744,04
100165 391 587,64 220 703,68
40000
10 189,24
0
0
0
0
35000
39 890,54
0
1805
1.804,50
0
387159 695 342,96 227 447,72

Rozdiel
245127,00
170883,96
10189,24
0
39890,54
1804,50
467895,24

Vysvetlivky:
111 - prostriedky štátneho rozpočtu
41
- vlastné príjmy obce
43
- zdroje z predaja majetku
46
- iné zdroje
72 c - mimorozpočtované prostriedky
131C – zdroje zo ŠR r.2012

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR

P.č.

Poskytovateľ

1.

OÚ B.B

2.

MD Bratislava

Suma
poskytnutých
fin. prostr.
v €
115,74
1.148,55

Suma
použitých
fin. prostr.
v €
115,74
2.075,77

Rozdiel
-927,22

Účel
Starostlivosť
ŽP
Stavebný úrad

3.

MD Bratislava

53,35

4.

2.607,27

2.376,60

407,55

407,55

-

210.420,00

210.420,00

-

7.

OÚ Žiar nad
Hronom
Ministerstvo
vnútra SR
Okresný úrad
B.B. odbor
školstva
ÚPSVaR B.Š.

2.361,92

2.341,02

8.

ÚPSVR B.Š.

70,56

70,56

-

9.

OÚ B.B.

34.707,00

budú použité
v r. 2015

-

5.
6.

53,35

-

30,67

20,90

Suma 927,22 € predstavuje finančné prostriedky vynaložené
stavebného úradu z vlastných zdrojov

Prenesený
výkon na úseku
pozem.komunik.
Voľby
Register
obyvateľov
Vzdeláv.poukazy
Dopravné
Mzdy
Strava,školské
potreby –HN
Prídavok na
dieťa
Havária ZŠ
na činnosť

Suma 230,67 € vrátené finančné prostriedky z volieb
Suma 20,90 € predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky na stravu - hmotná
núdza , ktoré boli poukázané na účet ÚPSVaR B.Š.

Obec v roku 2014
2014 poskytla nasledovné dotácie :
Telovýchovná jednota Sokol 6.000,00 €, ZOJD Tekovská Breznica 465,00 €,
Chovatelia poštových holubov 580,00 €, Kynologický klub 299,88 €,
Rímskokatolícka cirkev T.B. 1.000,00 €, Športový klub karate 200,00 €,
Volejbalový klub 52,59 €,

6. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za r. 2014
2014
V zmysle § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov, po skončení roka vyplýva povinnosť
finančne usporiadať svoje hospodárenie.
Kategória
Rozpočtové hospodárenie
hospodárenie obce za rok
2014
2014
I. Bežný rozpočet
Bežné príjmy
654 900,49
Bežné výdavky
479 027,35
Prebytok rozpočtu
175 873,14

II. Kapitálový
pitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok rozpočtu
III.
Príjmy
Výdavky
IV.
Výsledok hospodárenie pre účely
tvorby rezerv.
rezerv. Fondu - prebytok

50 079,78
44 337,17
5 742,61
704 980,27
523 364,52

181 615,75

V. Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
1 804,50
Výdavkové finančné operácie
13 462,67
Schodok finančných operácií
11 658,17
Výsledok hospodárenia pre účely
169 957,58
tvorby rezerv. fondu - prebytok
Suma vyčlenených finan.prostriedkov
41 108,10
Odvod do RF
128 849,48
Z bežných príjmov obce sa vyčlenia finančné prostriedky určené pre Základnú
školu s materskou školou : 224,10 € dopravné žiakov, € nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 3 251,00 €, finančné prostriedky –havária kotlov
ZŠ 34.707,00 €, fond opráv 2 926,00€.
Prebytok hospodárenia obce vznikol v bežnom rozpočte a kapitálovom
rozpočte.
V roku 2014 keďže obec vytvorila prebytok hospodárenia je povinná tvoriť
povinný prídel do rezervného fondu .

7. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. Vedie sa na bankovom účte. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obec mala k 01.01.2014 rezervný fond vo
výške 5.173,14 € a z dôvodu prebytku rozpočtu k 31.12.2013 mala povinnosť tvoriť
prídel do rezervného fondu.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1. 1. 2014

5.173,14

Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu z

144 934,24
-

toho:

- krytie schodku hospodárenia

-

- ostatné úbytky

-

KZ k 31.12.2014

150 107,38

Sociálny fond : počiatočný stav 429,68 €. V roku 2014 bol tvorený povinným
prídelom vo výške 1% z hrubých miezd zamestnancov okrem starostu obce.
Konečný stav k 31.12.201 je 460,86 €.

8. Bilancia
Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014
2014 v €
Stav aktív a pasív podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2014
2014 v €
Skutočnosť
Aktíva – názov
názov
k 31.12.2013
Majetok spolu
3 533 511,62
Neobežný majetok spolu
2 574 438
438,01
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
0
Dlhodobý hmotný majetok
2 323 722,01
Dlhodobý finančný majetok
250 716,00
Obežný majetok spolu
940 208,19
z toho :
Zásoby
297,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS
272 409,36
Pohľadávky dlhodobé
309 236,99
Pohľadávky krátkodobé
9 784,44
Finančný účty
348 480,40
Poskytnutá návratná pomoc
0
Časové rozlíšenie
18 865,42
Skutočnosť
Pasíva – názov
k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky v tom:
3 533 511,62
Vlastné
2 280 100,97
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
5 944,04
Fondy
0
Výsledok hospodárenia
2 274 156,93
Záväzky
437 308,75
z toho :
Rezervy
5 109,12

Skutočnosť
k 31.12.2014
31.12.2014
3 515 844,02
2 426 746,79
0
2 176 030,79
250 716,00
1 069 852,98
404,67
244 050,13
300 037,19
9 329,83
516 031,16
0
19 244,25
Skutočnosť
k 31.12.2014
3 515 844,02
2 257 033,04
0
0
2 257 033,04
455 530,74
499,20

Zúčtovanie medzi subjektami VS
1 804,50
38 182,10
Dlhodobé záväzky
420 909,10
407 490,40
Krátkodobé záväzky
9 486,03
9 359,04
Bankové úvery a výpomoci
0
0
Časové rozlíšenie
816 101,90
803 280,24
Stav na účte 221 – bankové účty bol k 31.12.2014
514 058,97 €
Stav na účte 261- vo výške spolu
1 021,35 €
Stav na účte 213- ceniny spolu 623,28 €, z toho 30,40 € poštovné známky
Stravné poukážky evidované ako ceniny, stav vo výške 592,88 €
Stav na účte 211 – vo výške

327,56 €

Bilancia pohľadávok
Pohľadávky tvoria spolu 309 400,31 €, z toho:
/účet 319/
Pohľadávky z daňových
daňových príjmov vo výške 1 779,13 €, za nedoplatky na daň
z nehnuteľností občania a organizácie. /OP DN 33,29/
/účet 315/
Ostatné pohľadávky vo výške 300 037,19 - pohľadávky od nájomníkov vo
výške 238,19 € a pohľadávka budova BONITAS 299 133,10 € , Škvarka
pohreb 665,90 €,
/účet 318/
Pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 7 072,49 – pohľadávky za
kanalizáciu, odpad , nájom nebytových priestorov, ostatné nedoplatky
Iné pohľadávky
/účet 378/ - nájom Dobiás 511,50 €
Bilancia
Bilancia záväzkov
Záväzky tvorili celkom 416 849,44 €, z toho najmä:
/Účet 321/
Záväzky z neuhradených faktúr činili k 31.12.2014 úhrnnom 1 983,99 €.
/Účet 324/
Prijaté preddavky vo výške 1 580,50 € predpis nájmu za byty v bytovom dome
/Účty 331,336,342/
Záväzky voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho poistenia, zdravotného
poistenia a DÚ má obec k 31.12.2014 úhrnne vo výške 5 794,55 €. Tieto
záväzky sú tvorené nevyplatenými mzdami za mesiac december 2014 a s nimi
súvisiacich odvodov do fondov sociálneho zabezpečenia.
/Účet 475/
Prijaté preddavky vo výške 10.506,00 € zábezpeka na byty v bytovom dome.
/Účty 323/
Rezervy spolu vo výške 499,20 € audit.
/Účet 357/
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce - nevyčerpané finančné prostriedky zo ZŠ
a predpísané k 31.12.2014 na obci v sume 38 182,10 €

/Účty 472/
Záväzky zo sociálneho fondu 479,61 €.
/Účet 479/
Úver ŠFRB k 31.12.2014 vo výške 396 504,79 €.

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2014
2014
Obec v roku 2010 a 2011 čerpala úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
výstavbu bytového domu - číslo úverovej zmluvy 612/755/2010v celkovej
sume 446.110,00 €. Finančné prostriedky zo štátneho fondu rozvoja bývania
nepripísané na účet boli použité na výstavbu bytového domu. K 31.12.2014
obec vykazuje voči ŠFRB dlh vo výške 396 504,79 €.

10. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových
organizáciách
organizáciách
Obec k 31. 12. 2014 má zriadenú rozpočtovú organizáciu – Základná škola
s materskou školou. Príspevkovú organizáciu obec zriadenú nemá.

11. Prehľad o poskytnutých
poskytnutých zárukách
Obec nemá v priebehu roku 2014 ani k 31.12.2014 poskytnutú žiadnu finančnú
záruku.

12. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2014 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

13. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu
rozpočtu obce k 31. 12. 2014
2014
Program
1. Plánovanie, manažment a
kontrola
2. Služby občanom
3. Bezpečnosť
4. Odpadové hospodárstvo
5. Komunikácie
6. Vzdelanie
7. Prostredie pre život
8. Sociálne služby
Spolu

Rozpočet
125.650,–

Skutočnosť
91 471,62

% plnenia
72,80

40.670,–
332,00–
23.000,–
3.700,–
275.328–
78.300,–
1.200,–
548 180,
180,–

58 074,99
20,00
24 917,20
1 167,60
312 408,19
48 680,59
87,00
536 827,19

142,80
6,02
108,34
31,56
113,47
62,17
7,25
97,93

Podklady ku spracovaniu záverečného
záverečného účtu:
Podkladom pre spracovanie záverečného účtu slúžia výkazy Úč
ROPO SFOV 2-01 Výkaz ziskov a strát, Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01 Výkaz
FIN 1-12 Finančný výkaz o plnení rozpočtu a Poznámky k ročnej účtovnej
závierke zostavené k 31.12.2014 v súlade s predpismi platnými na rok 2014
Rozpočet obce, jeho zostavenie, úpravy, plnenie a čerpanie v roku 2014 sa
realizovali:
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov,
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve, v znení neskorších
predpisov
opatrením MF SR zo dňa 8 decembra 2004 č. MF/010175/2004-42,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia
a ekonomická klasifikácia v znení dodatkov,
opatrením MF SR č. MF/1678/2007-31 zo dňa 8.8.2007, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove,
pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC,
opatrením MF SR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa
ustanovujú
podrobnosti
o usporiadaní,
označovaní
a obsahovom
vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto
predkladania účtovnej závierky pre obce.

14. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce :
Obecné zastupiteľstvo
zastupiteľstvo berie na vedomie :
a. Stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu obce
b. Správu nezávislej audítorky z overenia ročnej
účtovnej závierky obce za rok 2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad.
Návrh záverečného
záverečného účtu obce Tekovská Breznica za rok 2014
2014 vyvesený na
úradnú tabuľu
dňa : 13. 5. 2015
2015
Záverečný účet obce Tekovská Breznica zvesený z úradnej tabuli obce dňa :
27. 05. 2015
2015

