Záverečný účet Obce
Tekovská Breznica
za rok 2013

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 2013 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
4. Plnenie príjmov a výdavkov podľa zdrojov za rok 2013
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR
6. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013
7. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2013
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 2013
príloha č. 2 - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za rok 2013

Záverečný účet obce za rok 2013 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
13. mája 2014.
V Tekovskej Breznici 13. mája 2014
Spracovala : Cibuľová Anna

Záverečný účet Obce Tekovská Breznica za rok
2013
1. Hodnotenie rozpočtu obce za obdobie roka 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 , kapitálový rozpočet
ako prebytkový, finančné operácie ako schodkové. Programový rozpočet bol
schválený do 8 programov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7. 12. 2012
uznesením č. 9/2012.
Bol upravovaný: 5.4.2013 unesením číslo 3/2013, 12.7.2013 uznesením číslo 6/2013,
5.12.2013 uznesením číslo 8/2013.
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 rozpočet obce a Základnej školy s materskou školou k 31. 12. 2013
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce –
prebytok

792 544
679 620
112 924

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

682 392
586 620
95 772

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového
rozpočtu

109 051
80 000
29 051

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné
operácie
Hospodárenie z finančných
operácií

1 101
13 000

- 11 899

2. Rozbor plnenia príjmov za obec za rok 2013 v €

Upravený rozpočet na
rok 2013
782 654

Skutočnosť k 31. 12.
2013
857 138,05

% plnenia
109,52

Rozdiel upraveného rozpočtu oproti plneniu príjmov je vo výške
74 484,05 €, a to v bežných príjmoch a kapitálových príjmoch.
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Upravený rozpočet na
rok 2013
290 081

Skutočnosť k 31. 12.
2013
324 255,57

% plnenia
111,78

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu vo výške 225000,-z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo
výške 261463,33 €, čo predstavuje plnenie oproti schválenému rozpočtu na
116,21 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 27196,– € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške
20862,07 €, čo je plnenie na 76,71 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške
13361,74 €, dane zo stavieb boli vo výške 7500,33€.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 1000,– € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške
931,26 €, čo je plnenie na 93,13 %.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 500,– € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013
491,36 €, čo je plnenie na 98,27 %.

vo výške

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných
príjmov vo výške 18500,– € bol skutočný príjem vo výške 19622,22 € čo je
plnenie 106,07 %.
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 2013
39 660

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

48 848,23

123,17

a) Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov
Z rozpočtovaných 23500,– € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške
23061,20 € čo je 98,13 % 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
2353,94,– €, čo je oproti plánovanému rozpočtu vo výške 1500,– € plnenie na
156,93 %.
c) poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – príjem za
vyhlasovanie rozhlasom vo výške 552,12,– €, ostatné príjmy 1226,18,– €, za
kanalizáciu 14215,78,- €, kosenie cintorína 212,56,- €, za odpredaj kuka
nádoby 183,29,– €, hrobové miesto 73,04 €, za služby DS 112,88 €, dobývací
priestor 815,55,- €,

recyklačný fond 383,00,- €, spolu z rozpočtových

12500,– € naplnené boli vo výške 17774,40 € , celkové plnenie je 142,20 %.
d) poplatky a platby za stravné - za stravné lístky pracovníkov OcÚ, prevod
príspevku na stravné lístky zo sociálneho fondu spolu vo výške 1.302,88,– €.
e) úroky - z finančných prostriedkov na účtoch v bankách vo výške 160,71 €,
čo je plnenie vo výške 100,44 %.

f) úroky - z tuzemských termínovaných vkladoch vo výške 2564,36 € čo je
plnenie vo výške 128,22 %.
g) z prenajatých pozemkov - vo výške 190,70 €
občanov a RD

za prenájom pozemkov od

h) za znečisťovanie ovzdušia - vo výške 24,96 €, Jednota COOP a SPP.
i) z náhrad poistného plnenia - vo výške 615,08 € náhrada za čerpadlá ČOV.
j) z odvodov hazardných hier - vo výške 800,– € AG PLAY.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Upravený rozpočet na
rok 2013
-

Skutočnosť k 31. 12.
2013
472,16

% plnenia
-

a) z dobropisov vo výške 472,16 € - za elektrickú energiu, uvedená položka sa
nerozpočtuje.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Upravený rozpočet na
rok 2013
342 761

Skutočnosť k 31. 12.
2013
344 382,85

P.č.
1.

Poskytovateľ
OÚ B.B. odbor školstva

2.

Ministerstvo vnútra SR

Suma v €
206 587,–

% plnenia
100,47

Účel
Mzdy ZŠ, vzdelávacie poukazy,
dopravné
Voľby

1044,70
3.

Ministerstvo vnútra SR

Povodne
346,20

4.

5.

6.

7.

Obvodný úrad pre cest.
dopravu a poz.
komunikácie B.B.
Ministerstvo dopravy,
výstavby a reg.rozvoja
SR
Ministerstvo vnútra SR
Obvodný úrad Žiar
n/Hronom
Krajský úrad životného

66,-

Prenesený výkon štátnej
správy na
úseku pozemných komunikácií
Spoločný stavebný úrad

1 162,50

412,50

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

prostredia
8.

131,16

MPSVaR

správy na úseku životného
prostredia
Dotácia pre BONITAS

130 560,9.

2 014,47 Cestná infraštruktúra

10.

Ministerstvo dopravy,
výstavby SR
ÚPSVaR B.Š.

11.

ÚPSVaR B.Š.

1 726,32 Stravné – hmotná núdza

332,00 Školské potreby-hmotná núdza

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 2013
2013
109 051
138 077,94
126,62
19 000,- - OÚ B.B. prostriedky určené na riešenie havarijnej situácie v ZŠ
26 000,- - BONITAS n.o. Tekovská Breznica prostriedky za budovu
93 077,94 - EkoFond, n.f. Bratislava prostriedky použité na zateplenie ZŠ
5) Príjmové finančné operácie :
Upravený rozpočet na
rok 2013
1 101

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

1 101,30

100,03

Príjmové finančné operácie zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov
dopravné - ZŠ , nevyčerpané dotácia zo ŠR

3. Rozbor plnenia výdavkov za obec za rok 2013 v €
Upravený rozpočet na
rok 2013
364 645

Skutočnosť k 31. 12.
2013
397 108,17

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

292 653,62

100,69

108,90

1) Bežné výdavky :
Upravený rozpočet na
rok 2013
290 645

v tom:
Funkčná klasifikácia
01116 - Výdavky verejnej
správy
0112 – Finančná a rozp. oblasť
0160 – Všeob.prospeš.služby
0170 – Splácanie úrokov
0320 – Ochrana pred požiarmi
04513 – Správa a údržba ciest
0510 – Nakladanie s odpadmi
0620 – Rozvoj obcí
0640 - Verejné osvetlenie
0810 – Rekreačné a šport.
služby
08205 – Knižnica
08209 – Ostatná činnosť
v kultúre
0830 – Vysielateľské a vyd.
služby
0840 – Náboženské služby
09121 – Základné vzdelanie
0950 – Nedefinovateľné
vzdelanie
09502 – Centrá voľného času
10202 – Príspevky neštátnym
subjektom
10402 – Zariadenie sociálnych
služieb
1070 – Sociálna pomoc
občanov v hmotnej núdzi

Rozpočet
83 464

v€
Skutočnosť
79 283,47

% plnenia
94,99

900
1 045
4 500
332
5 556
21 000
16 803
9 000
10 000

1 368,40
1 044,70
4 217,73
0,00
11 091,74
23 436,46
16 974 ,03
6 533,52
9 328,37

152,04
99,97
93,73
0
199,64
111,60
101,02
72,59
93,28

166

247,60

149,16

2 800
0

3 866,25
116,20

138,08
0

699
0
600

503,59
494,67
862,75

72,04
0
143,79

0
1 162

609,82

0
4,82

130 560

56,00
30 560,00

100,00

2 058

2 058,32

100,02

a) Výdavky verejnej správy – obec
- mzdy, platy a osobné vyrovnania vrátane osobného príplatku starostu obce –
45.123,57 € a vrátane platu kontrolórky, odvody do poisťovní 16.727,45,– €,
príspevok do DDP 860,62 €, cestovné výdavky 71,10,– €, elektrická energia
a plyn na obecný úrad 2991,77,- €, vodné 102,94 €, poštovné , telefónne
hovory 3.509,55 €
interiérové vybavenie – žaluzie v klube dôchodcov 220,01 €, všeobecný
materiál – papier, tlačivá, kancelárske potreby, náplne do tlačiarne a kopírky
1.276,73 €, knihy časopisy 498,38 €,
reprezentačné výdavky 461,97 €,

pracovné odevy

154,71 €,

poistenie 510,71 €, údržba výpočtovej techniky 1.677,13 €, údržba budov
149,71 €, všeobecné služby 150,– €, stravovanie 2.256,- €, poistné 585,21 €,
prídel do SF 188,80 €, provízia 96,68 €, odmeny poslancov 1.055,77 €.
Financovanie výdavkov zo ŠR – životné prostredie, cestná doprava ,voľby,
prenesený výkon – obyvatelia : tarifný plat 140,19 €, odvody do poisťovní
48,97 €, poštové služby 215,-€ , všeobecný materiál 158,- €, údržba výpočtovej
techniky 52,50 €.
b) Finančná a rozpočtová oblasť
- poplatky bankám a zrážky dane z úroku z účtov vedených v banke 869,20–
€, špeciálne služby –audit 499,20 €.
c) Všeobecne prospešné služby
- financovanie výdavkov zo ŠR na voľby energie 88,52 €, poštové služby 10,€, všeobecný materiál 15,- €, reprezentačné 29,83 €, palivo 27,74 €, údržba
budov 20,69 €, stravovanie 148,80 €, odmeny pracovníkov 704,12 € . Spolu
výdavky na voľby 1044,70 €.
d) Splácanie úrokov - splácanie úrokov na bytovke v celkovej sume 4.217,73
€.
e) Ochrana pred požiarmi - finančné prostriedky neboli čerpané.
f) Správa a údržba ciest
- výdavky na odhŕňanie snehu a údržbu ciest po povodni 6.927,13 €, materiál
na údržbu ciest 23,50 €, dopravné značenie 266,33 €, pohonné hmoty 843,98
€, oprava obecného auta 237,13 €, statický posudok mosta 438,00 €, celkom
čerpanie vo výške 8.736,07 €.
Financovanie výdavkov zo ŠR cestná infraštruktúra 2.272,66 oprava cesty po
povodni, pohonné hmoty–cestná infraštruktúra 83,01 €. Čerpanie vo výške
2.355,67€
g) Nakladanie s odpadmi
- zber, odvoz a uloženie odpadu vrátane kontajnerov a poplatok obci za
uloženie odpadu z prostriedkov obce 23.226,46 €, nákup kontajnerov –
bytovka vo výške 210,00 €, spolu čerpanie vo výške 23.436,46 €.
h) Rozvoj obcí
- výdavky na mzdy a odvody stavebný úrad 934,03 €, ČOV elektrická energia
7.260,25 €, vodné 17,38 €, všeobecný materiál 765,91 €, pracovné odevy 143,68 €,
palivo mazivá 633,78 €, údržba ČOV 3.243,90 €, opilovanie stromov 100,00 €,

výkopové práce 140,00 €, revízia kotlov 359,30 €, rozbory a prevádzkovanie ČOV
1.432,80 €, poistné ČOV 473,00 €, poistné VPP 19,50 €, poistné bytovka 288,00 €,
čerpanie vo výške 15.811,53 €.
Financovanie výdavkov zo ŠR – stavebný úrad – mzdy, odmeny osobný
príplatok 807,80 €, poistné do poisťovní

243,79 €, poštové služby 10,93 €,

výpočtová technika 41,86 € , všeobecný materiál

12,46 €, stravovanie 35,52 €,

prídel do SF 6,71 €, dane 3,43 € , čerpanie vo výške 1.162,50 €
ch) Verejné osvetlenie
- elektrická energia z prostriedkov obce vo výške 4. 592,48 €, výdavky
z prostriedkov obce na nákup žiariviek a všeobecného materiálu vo výške
976,04 €, údržba verejného osvetlenia vo výške 965,00 €, celkové čerpanie
výdavkov na verejné osvetlenie je vo výške 6.533,52 €.

i) Rekreačné služby a šport
- výdavky na nákup pivné súpravy 299,95 €, všeobecný materiál 74,50 €,
odmena Volentier odmena ihrisko 3.072,98 €, transfer chovatelia poštových
holubov 80,00 €, transfer klub športovej kynológie 200,94 €, transfer holubári
300,00 €, transfer TJ 5.300,00 €
j) Knižnica
- nákup kníh pre obecnú knižnicu vo výške 166,60 €, odmena knihovníčky
81,00 €, celkové čerpanie na knižnicu bolo vo výške 247,60 €.
k) Ostatná činnosť v kultúre
- energie v kultúrnom dome vo výške 49,18 €, všeobecný materiál 104,30 €,
mikrofóny 148,00 €, vianočné žiarovky 113,68 €, noviny Slovenská brána
232,00 €, stolové kalendáre

509,40 €, reprezentačné výdavky 1.639,89 €,

Pivný festival - Skýcovanka 400,00 €, MDD 200,00 €, transfer ZOJD 469,80
€, celkové čerpanie na ostatnú činnosť v kultúre je vo výške 3,866,25 €.
l) Vysielacie a vydavateľské služby
- výdavky na poplatky ochranný autorský zväz vo výške 116,20 €.
m) Náboženské služby
- elektrická energia v DS 153,57 €, materiál – silón do kosačky 209,20 €,
licenčný poplatok za cintorín 140,82 €, spolu čerpanie vo výške 503,59 €.
n) Základné vzdelanie

- príspevok pre ZŠ s MŠ 79,98 €, poistenie budova základnej školy 414,69 €.
o) Školenia
- školenia , kurzy semináre 862,75 €, finančné prostriedky na CVČ 609,82 €.
p) Sociálna pomoc občanom v sociálnej a hmotnej núdzi
- lekárske posudky 56,00 €.
r)
- dotácia BONITAS n.o. 130.560,00 €.
s)
- hmotná núdza stravné deti v hmotnej núdzi v základnej a materskej škole
1.726,32 €, školské potreby deti v hmotnej núdzi v základnej a materskej škole
332,00 €, celkové čerpania vo výške 2.058,32 €.
2) Kapitálové výdavky :
Upravený rozpočet na
rok 2013
61 000

Skutočnosť k 31. 12.
2013
91 114,36

v tom :
Funkčná klasifikácia
Nákup prevádzkových strojov
Rekonštrukcia a modernizácia
Projekty – Obnova dediny
Projekty – Urnová stena
Rozvoj obce-oplotenie cintorína
odstavná plocha

rozpočet
0
40.000
0
0
21.000

% plnenia
149,36
v €
skutočnosť
695,05
9.980,92
500,1.100,78.838,39

% plnenia
0
24,95
0
0
375,42

3) Výdavkové finančné operácie :
Upravený rozpočet na
rok 2013
13 000

Skutočnosť k 31. 12.
2013
13.340,19

v tom :
Funkčná klasifikácia
0170 – Transakcie verejného
dlhu

rozpočet
13 000

% plnenia
102,62
v €
skutočnosť
13.340,19

% plnenia
102,62

Použitých 13.340,19 € 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 2013
Príjmy
Bežné príjmy
Kód zdroja
111
41
Spolu

Upravený rozpočet
342 761
329 741
672 502

Skutočnosť
344.382,85
373.575,96
717.958,81

% plnenia
100,47
113,29
106,76

Skutočnosť
19.000,–
26.000,–
0
93.077,94
138.077,94

% plnenia
100,00
54,17
0
0
126,62

Skutočnosť
1.101,30
1.101,30

% plnenia
100,03
100,03

Skutočnosť
363.382,85
373.575,96
26.000,0
93.077,94
1.101,30
857.138,05

% plnenia
100,45
113,29
54,17
0
0
100,03
109,52

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

Kapitálové príjmy
Kód zdroja
111
43
46
72
Spolu

Upravený rozpočet
19 000
48 000
42 051
0
109 051

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

Príjmové finančné operácie
Kód zdroja
Upravený rozpočet
131C
1 101
Spolu
1 101
Vysvetlivky:
131C - zdroje zo ŠR r.2012

Príjmy spolu
Kód zdroja
111
41
43
46
72
131C
Spolu

Upravený rozpočet
361 761
329 741
48 000
42 051
0
1 101
782 654

Vysvetlivky:
111 - prostriedky štátneho rozpočtu
41
- vlastné príjmy obce
43
- zdroje z predaja majetku

46
- iné zdroje
72
- mimorozpočtované prostriedky
131C - zdroje zo ŠR r. 2012

Výdavky
Bežné výdavky
Kód zdroja
111
41
Spolu

Upravený rozpočet
137 796
152 849
290 645

Skutočnosť
137.795,85
154.857,77
292.653,62

% plnenia
99,99
101,31
100,69

Upravený rozpočet
61 000
61 000

Skutočnosť
91.114,36
91.114,36

% plnenia
149,37
149,37

Výdavkové finančné operácie
Kód zdroja
Upravený rozpočet
41
13 000
Spolu
13 000

Skutočnosť
13.340,19
13.340,19

% plnenia
102,62
102,62

Skutočnosť
137.795,85
259.312,32
397.108,17

% plnenia
100,00
114,31
108,90

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

Kapitálové výdavky
Kód zdroja
41
Spolu
Vysvetlivky:
41

- vlastné príjmy obce

Vysvetlivky:
41

- vlastné príjmy obce

Výdavky spolu
Kód zdroja
111
41
Spolu

Upravený rozpočet
137 796
226 849
364 645

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

Porovnanie plnenia príjmov a výdavkov podľa kódov zdrojov
Upravený
Skutočnosť
Kód zdroja
111
41
43
46

Príjmy
361
329
48
42

761
741
000
051

Výdavky

rozpočet
Rozdiel

137 796 223
226 849 102
0
48
0
42

Príjmy

Výdavky

965,- 363.382,85 137.795,85
892,- 373.575,96 259.312,32
000,26.000,00
0
051,0
0

Rozdiel
225 587,00
114.263,64
26.000,00
0

72
131C
Spolu

0
1 101
782 654

0
0
364 645

0
1 101
418 009,-

93.077,94
1.101,30
857.138,05

0
0
397.108,17

Rozdiel

Účel

93.077,94
1.101,30
460.029,88

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

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR

P.č.

Poskytovateľ

1.

OÚ ŽP

2.

MDVRR SR

3.

OÚ CD PK
B.B.

4.

7.

Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Okresný úrad
B.B. odbor
školstva
ÚPSVaR B.Š.

8.

MDVRR SR

9.

Ministerstvo
vnútra SR
MPSVaR

5.
6.

10.

Suma
poskytnutých
fin. prostr.
v €
131,16
1.162,50

Suma
použitých
fin. prostr.
v €
131,16
2104,74

-942,24 €

66,00

66,00

-

1.120,00

1.044,70

75,30

412,50

412,50

-

206587,00

206587,00

-

2.086,82

2.058,32

28,50

2.014,47

2.014,47

-

346,20

346,20

-

130.560,00

130.560,00

-

Suma 942,24 € predstavuje finančné prostriedky vynaložené
stavebného úradu z vlastných zdrojov

Starostlivosť
ŽP
Stavebný úrad
Prenesený
výkon na úseku
pozem.komunik.
Voľby
Register
obyvateľov
Vzdeláv.poukazy
Dopravné
Mzdy
Strava,školské
potreby –HN
Cestná
infraštruktúra
Povodne
Dotácia
BONITAS
na činnosť

Suma 75,30 € vrátené finančné prostriedky z volieb
Suma 28,50 € predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky na stravu - hmotná
núdza , ktoré boli poukázané na účet ÚPSVaR B.Š.
Obec v roku 2013 poskytla nasledovné transfery :

Telovýchovná jednota Sokol 5300,00 €, ZOJD Tekovská Breznica 469,80 €,
Chovatelia poštových holubov 380,00 €, Kynologický klub 200,94 €

6. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za r. 2013
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 obce za rok
2013
I. Bežný rozpočet
Bežné príjmy
730 069,41
Bežné výdavky
594 087,16
Prebytok rozpočtu
135 982,25

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

138 077,94
113 034,36
25 043,58
866 342,85
707 121,52

159 221,33

V. Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
1 101,30
Výdavkové finančné operácie
13 340,19
Schodok finančných operácií
12 238,89
Výsledok hospodárenia pre účely
146 982,44
tvorby rezerv. fondu - prebytok
Z bežných príjmov obce sa vyčlenia finančné prostriedky určené pre Základnú
školu s materskou školou : 133,50 € dopravné žiakov, 1671 € nevyčerpané
prostriedky zo ŠR.
Prebytok hospodárenia obce vznikol v bežnom rozpočte a kapitálovom
rozpočte.
V roku 2013 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 01.01.2013 rezervný fond vo
výške 5.173,14 € a z dôvodu schodku rozpočtu k 31.12.2012 nemala povinnosť
tvoriť prídel do rezervného fondu.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1. 1. 2013

5.173,14

Prírastky - z prebytku hospodárenia

-

- ostatné prírastky

-

Úbytky - použitie rezervného fondu z
toho:

- krytie schodku hospodárenia

-

- ostatné úbytky

-

KZ k 31.12.2013

5.173,14

Termínový vklad v roku 2013

147.107,64 €

Vrátenie finančných prostriedkov použitých v r.2012
Úbytky v r. 2013

18.861,95 €
0,00
165.969,59 €

Zostatok k 31.12.2013

Sociálny fond : počiatočný stav 561,76 €. V roku 2013 bol tvorený povinným
prídelom vo výške 1% z hrubých miezd zamestnancov okrem starostu obce.
Konečný stav k 31.12.2013 je 429,68 €.

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013 v €
Stav aktív a pasív podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2013 v €
Aktíva – názov
Aktíva spolu
Dlhodobý majetok, v tom:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obstaranie dlhodob.hmot.majetku
Odpisy, opravné položky
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Stav k 1.1.
3495496,89

Stav k 31.12.
3533511,62

0
2378809,57
250716,00

0
2323722,01
250716,00

306283,19

272409,36

Zásoby
356,40
297,00
Pohľadávky
338789,51
319021,43
Finančný majetok
201883,04
348480,40
Poskytnutá návratná pomoc
0
0
Časové rozlíšenie
18659,18
18865,42
Pasíva – názov
Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
Vlastné imanie a záväzky v tom:
3495496,89
3533511,62
Nevysporiadaný výsledok
2269598,60
2274156,93
hospodárenia : v tom:
Nevysporiadaný výsledok
2298684,02
2269598,60
hospodárenia minulých období
Výsledok hospodárenia za účtovné
-29085,42
4558,33
obdobie
Záväzky
443162,42
430395,13
Oceňovacie rozdiely
5944,04
5944,04
Rezervy
5381,66
5109,12
Zúčtovanie medzi subjektami VS
1101,30
1804,50
Časové rozlíšenie
770308,87
816101,90
Stav na účte 221 – bankové účty bol k 31.12.2013 spolu 347093,44 €
Stav na účte 261- vo výške spolu 549,40 €
Stav na účte 213- ceniny spolu 621,80 €, z toho 78,87 € poštovné známky
Stravné poukážky evidované ako ceniny, stav vo výške 542,93 €
Stav na účte 211 – vo výške 215,76 €
Bilancia pohľadávok
Pohľadávky tvoria spolu 319.054,72 €, z toho:
/účet 319/
Pohľadávky z daňových príjmov vo výške 2.494,65 €, za nedoplatky na daň
z nehnuteľností občania a organizácie.
/účet 315/
Ostatné pohľadávky vo výške 309.236,99 - pohľadávky od nájomníkov vo výške
103,89 € a pohľadávka budova BONITAS 309.133,10 €
/účet 318/
Pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 7.323,08 – pohľadávky za
kanalizáciu, odpad , nájom nebytových priestorov, ostatné nedoplatky
Bilancia záväzkov
Záväzky tvorili celkom 437.308,75 €, z toho najmä:
/Účet 321/
Záväzky z neuhradených faktúr činili k 31.12.2013 úhrnnom 1.685,10 €.
/Účet 324/
Prijaté preddavky vo výške 1.751,- € 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 31.12.2013 úhrnne vo výške 6.049,93 €. Tieto

záväzky sú tvorené nevyplatenými mzdami za mesiac december 2013 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 5.109,12 € najmä na nevyčerpané dovolenky a audit.

/Účet 357/
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce - nevyčerpané finančné prostriedky zo ZŠ
a predpísané k 31.12.2013 na obci v sume 1.804,50 €
/Účty 472/
Záväzky zo sociálneho fondu 435,64 €.
/Účet 479/
Úver ŠFRB k 31.12.2013 vo výške 409.967,46 €.

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2013
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 31.12.2013
obec vykazuje voči ŠFRB dlh vo výške 409.967,46 €.

10. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových
organizáciách
Obec k 31. 12. 2013 má zriadenú rozpočtovú organizáciu – Základná škola
s materskou školou. Príspevkovú organizáciu obec zriadenú nemá.

11. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec nemá v priebehu roku 2013 ani k 31.12.2013 poskytnutú žiadnu finančnú
záruku.

12. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2013 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

13. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce k 31. 12. 2013

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
124.350,– €

Skutočnosť
91.437,91,– €

% plnenia
73,53

34.665,–
332,00–
21.000,–
3.200,–
256.810–
42.140,–
1.162,–
483.659,–

94.712,26 €
23.436,46,– €
8.736,07 €
323.848,21 €
38.374,94 €
56,- €
580.601,85 €

273,22
111,60
273,00
126,10
91,07
4,82
120,04

€
€
€
€
€
€
€
€

Podklady ku spracovaniu 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 31.12.2013 v súlade s predpismi platnými na rok 2013
Rozpočet obce, jeho zostavenie, úpravy, plnenie a čerpanie v roku 2013 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 berie na vedomie :
a. Stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu obce

b. Správu nezávislej audítorky z overenia ročnej
účtovnej závierky obce za rok 2013

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad.
Návrh záverečného účtu obce Tekovská Breznica za rok 2013 vyvesený na
úradnú tabuľu
dňa : 13. 5. 2014
Záverečný účet obce Tekovská Breznica zvesený z úradnej tabuli obce dňa :
27. 05. 2014

