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Záverečný účet Obce Budmerice za rok 2013. 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2013 . 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2013.Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený 

ako prebytkový. Beţný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet 

ako  schodkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.3.2013  

 uznesením č 15/12/2013. 

Bol zmenený : 

- 1. zmena   schválená dňa    17.05.2013  uznesením č. 17/5/2013 

- 2. zmena   schválená dňa    27.06.2013  uznesením č. 18/12/2013 

- 3. zmena   schválená dňa    11.09.2013  uznesením č. 19/4/2013 

- 4. zmena   schválená dňa    12.12.2013  uznesením č. 20/18/2013 

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých € 

 

 

 

 Rozpočet 

schválený 

Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom  1649283 1942240 

z toho :   

Beţné príjmy 1648283 1825705 

Kapitálové príjmy 1000 1000 

Finančné príjmy 0 115535 

Príjmy RO s právnou subjekt. 0 0 

Výdavky celkom 1625374 1807968 

z toho :   

Beţné výdavky 916182 991529 

Kapitálové výdavky 107700 200700 

Finančné výdavky 73917 73917 

Výdavky RO s právnou subjekt. 527575 541822 

Rozdiel rozpočtu za rok 2013  23909 134272 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v  €  

 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

1942240,02 1922022,78  98,95 

 

1) Beţné príjmy - daňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

738114,39 717369,77 98,19 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 535250,39 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 523250,39 €, čo predstavuje plnenie na  

100,00 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 160097,44 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 142479,71 €, čo je 

89,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 85952,78 €, dane zo stavieb boli 

v sume 52645,74 € a dane z bytov v sume 786,91 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených  

142479,71 €, z toho a nedoplatky z minulých rokov 24067,07 €. K 31.12.2013 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  17766,77  €. 

c) Daň za psa  rozpočet 1533,00  €  príjem 1479,87  €, čo je 96,53  % plnenie. 

d) Daň za uţívanie verejného priestranstva  ..................... 0 € 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje  rozp. 6000,00  €, príjem 6000,00  €, čo je 100,00  % 

plnenie. 

f) Daň za predajné automaty  rozp. 66 €, príjem  66  €, čo je  100 % plnenie . 

g) Daň za ubytovanie  rozp. 13,00 €, príjem 13,00 €, čo je100,00  % plnenie. 

h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov .....................0 € 

i) Poplatok z reklamy .........................0 € 

j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozp. 48924,00 €, príjem 47175,08 

čo je  96,43  % plnenie. 

k) Daň za jadrové zariadenie rozp  0 € ,príjem  0 čo je 0 % 

 

2) Beţné príjmy - nedaňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

122950,69 118126,41 96,08 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 108830,69  € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume  104671,69 €, čo je  

96,18 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1160,11 €, príjem za prenajaté 

hrobové miesta 1021,00 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume  

102490,58 € 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 7577,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume  7465,28 €, čo je 98,52 

% plnenie.  

Prevaţnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overenie údajov, podpisov 

fotokópií ktoré sú v sume 1644,00  €,  poplatok za potvrdenie 619,00  € a za vydané  územné, 

stavebné, kolaudačné rozhodnutia v sume 4440,00 €., poplatok za vydané rybárske lístky 
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353,00 €, ostatné správne poplatky – povolenie na rozkopávku 280,00 €, Poplatok za 

stávkovanie  od Tipsport, NIKÉ spolu  72,78 €., Poplatok SHR 6,50 €, výrub drevín 50,00 € 

c) Pokuty a penále za porušenie predpisov: rozpočet 500,00 € plnenie 320,00 € , čo je 

64,00  % plnenie 

d) Dividendy Z rozpočtovaných 6043,03 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume  5669,44 

€, čo je 93,82 % plnenie . 

 

3) Beţné príjmy - ostatné príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

391882,62 391156,13 99,81 

 

 

Obec prijala nasledovné  beţné granty a transfery : 

 

P. č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Obvodný úrad  Pezinok 3828,00 Matrika 

2. Obvodný úrad  Pezinok 735,24 Register obyvateľov 

3. Krajský stavebný úrad BA 2072,04 Spoločný stavebný úrad 

4. Krajský ú Ţivotného p. BA 233,78 Starostlivosť o ŢP 

5. ÚPSV a R  Pezinok 1256,04 Na dobrovoľnícku činnosť 

6. BSK-Budm.guláš,d.letný tábor 1500,00 Na podujatia v obci 

7. Obvodný úrad  Pezinok    1120,00  Voľby do BSK 

8. Krajský poz. kom BA 105,15 Pozemné komunikácie 

9. BSK  109992,00 Na činnosť CSS 

10. ÚPSV a R  Pezinok 40306,24 Povodňové práce I. 

11. ÚPSV a R  Pezinok 28848,69 Povodňové práce II. 

12. ÚPSV a R Pezinok 15224,16 Regionálna zamestnanosť 

13. ÚPSV a R Pezinok 1903,02 Regionálna zamestanosť 

14. Obv Ú  BA 9,71 Na Vojnový hrob 

15. KŠÚ BA 307137,00 Prenesené kompetencie pre ZŠ s MŠ 

16. KŠÚ BA 4100,00 Dopravné pre ţiakov ZŠ 

17. KŠÚ BA 6821,00 Vzdelávacie poukazy  

18. KŠÚ BA 5897,00 Prenesené kompetencie pre MŠ 

19. ÚPSV a R  Pezinok 0,00 Školské potreby pre deti v HN 

20. ÚPSV a R  Pezinok 135,64 Detské prídavky 

21. KŠÚ BA 0,00 Kredit pre MŠ 

22. ŠR 8699,00 5% zvýšenie platu v ZŠ 

23. NOC-Cena Rudolfa Fábryho 200,00 Cena Rudolfa Fábryho 

24. RR SR 3311,46 Oprava MK Podhájska ul. 

25. BSK 2500,00 Výmena okien na obecnom úrade 

26. ŠÚ BA 13000,00 Oprava plochej strechy ZŠsMŠ 

27. ŠÚ BA 10900,00 Oprava elektrozvodov v ZŠsMŠ 

28. Ostatné dotácie 10243,72 Na beţné náklady obce 

 spolu 569835,17  

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom. Tie, ktoré patrili 

RO boli v plnej výške poukázané na výdavkový účet RO. Granty a transfery boli vyúčtované 

v stanovených termínoch podľa stanovených poţiadaviek a podmienok. 
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4) Kapitálové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

1000,00 0,00 0,00 

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 

Z rozpočtovaných  0  € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie.  

Ide o príjem za predaja:  0  € 

          

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

Z rozpočtovaných 1000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0,00 €, čo predstavuje 

0,00  % plnenie. 

c) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných  0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0,00 €, čo predstavuje 

0,00  % plnenie. 

V roku 2013 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery : celkom 0 € 

 

P. č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 

1.  0  

2.  0  

3.  0  

4.  0  

 

5) Príjmové finančné operácie :  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

115535,30 125535,30 108,65 

 

P. č. Finančné operácie Suma v € Investičná akcia 

1. Prevod z RF 93000 Prevod z rezerv. fondu 

 

 

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

 
Beţné príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0         15071,29               0 

 

Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                   15 071,29  € 

 

Beţné príjmy rozpočtovej organizácie väčšinu tvoria poplatky za školné v MŠ a ŠKD, 

transfery na činnosť, všetky beţné príjmy rozp. organizácie  boli odvedené obci a spätne 

vrátené  na účet RO. 

Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0 0 0 
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Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                   0      € 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v  €  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

1266145,68 1255247,77 99,14 

 

1) Beţné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

991528,68 946510,91 95,46 

 

v tom :                                                                                                                          

Program- Názov  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Plánovanie, manaţment a kontrola 86882,00 71820,07 92,22 

Propagácia a marketing 17469,00 17455,52 99,92 

Interné sluţby 10956,33 7372,82 67,29 

Sluţby občanom 27480,24 22750,22 82,79 

Bezpečnosť, právo a poriadok 91889,93 93426,92 101,67 

Odpadové hospodárstvo 130012,62 111684,21 85,90 

Doprava 2200,00 1910,30 86,83 

Pozemné komunikácie 28092,61 28090,73 99,990 

Vzdelávanie 25452,00 30974,21 121,70 

Kultúra 54064,00 48057,65 88,89 

Šport 878200 8778,55 99,96 

Prostredie pre ţivot 54512,90 53478,48 98,10 

Bývanie 21201,00 21500,38 101,41 

Sociálne sluţby 134538,82 224918,12 95,90 

Podporná činnosť 167775,33 170040,65 101,35 

Dlh a dlhová sluţba obce úrok z úv. 39220,00 34252,08 87,33 

Spolu 991528,68 946510,91 95,46 

 

a) Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 skutočne čerpanie k 31.12.2013 bolo  v sume 295502,30 €. Patria sem mzdové prostriedky 

pracovníkov OÚ,  matriky, Spoločného stavebného úradu, CSS, OPATS- opatrovateľskej 

sluţby v domácnosti, aktivačných pracovníkov, pracovníkov na regionálnu zamestnanosť z 

ÚP ďalej  pracovníkov z ÚP na povodň. prácach,  ČOV s výnimkou právnych subjektov. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

 skutočne čerpané k 31.12.2013 bolo  v sume 110599,22 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného 

z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a sluţby 

skutočne čerpané k 31.12.2013 bolo  v sume  478481,78  €. Ide o prevádzkové výdavky 

všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, PHM, dopravné, rutinná 

a štandardná údrţba, nájomné za nájom a ostatné tovary a sluţby. 

d) Beţné transfery 

 Príspevok na činnosť organizácií- skutočné čerpanie  31.12.2013  bolo v sume 28223,72  €. 
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 39220,00 € bolo skutočne vyčerpané 

k 31.12.2013  v sume 34252,08 €, čo predstavuje 87,33  % 

 

 

  Všeobecné verejné sluţby 

  - Obec 

  – vnútorná správa, zahŕňa výdavky na energiu administratívnej budovy, kancelárske 

potreby, poštovné, telefón, PHM sluţobné vozidlá, voda, cestovné, reprezentačné, 

kolky, právne sluţby, stavebný úrad, poplatky bankám, matrika, tlačoviny,  odborná 

literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, toner, kancelárske stroje 

a zariadenie, softvér, poistka obce, mzdy a odvody pracovníkov obce, starostu, 

hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu , odmeny poslancov OZ, výdavky na 

voľby, splácanie úrokov z úverov. 

  - Obrana  

 civilná ochrana, vo výdavkoch je zahrnutá  odmena skladníka CO na základe dohody, 

ktorá je refundovaná z obvodného úradu, krízového oddelenia. 

 - Verejný poriadok a bezpečnosť 

 ochrana pred poţiarmi, zahŕňa  výdavky na spotrebu energie v poţiarnej zbrojnici  

a materiálové náklady na poţiarnu ochranu obce   / náklady na hasičskú techniku/. 

 - Ekonomická oblasť 

 -výdavky  zahŕňajú  čistenie potokov, rigolov, letná a zimná údrţba miestnych  

komunikácií, chodníkov , autobusových zastávok a ver. priestranstiev, dotácia na 

autobusové spoje, protipovodňové úpravy, investičná výstavba chodníkov 

a komunikácií v obci. 

 - Ochrana ţivotného prostredia-  

 nakladanie s odpadovými vodami 

 výdavky na vývoz, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu, drobných stavebných 

odpadov, separovaný zber, údrţba  verejnej zelene, PHM do kosačiek, náhradné diely, 

tak isto  výdavky na čističku  odp. vôd mzdy a odvody pracovníkov ktorý uskutočňujú 

uvedené práce,  investičné výdavky na rekonštrukciu ČOV. 

 -Bývanie a občianska vybavenosť 

 výdavky na bytovky,  

 - Zdravotníctvo 

 - zahŕňa výdavky na zdravotné stredisko  a to údrţbu a opravu zdravotného strediska, 

spotrebu energií,   

 -Rekreácia, kultúra a náboţenstvo 

 -zahŕňa výdavky na správu a údrţbu ihriska, voda, elektrina, všeobecný materiál, 

dotáciu pre športový klub, šachový klub, kultúrne a spoločenské podujatia, prevádzka 

a údrţba miestneho rozhlasu,  odmeny kronikárke obce, pamiatková starostlivosť, 

kniţnica- nákup kníh, časopisov, odmeny knihovníčky, kultúrny dom- voda, plyn, 

elektrina, čistiace   a hygienické potreby, údrţba budovy, investičné náklady na 

rekonštrukciu kultúrneho domu, nákup reklamných predmetov obce, potreby, členské 

v zdruţeniach, dotácie pre občianske zdruţenia, správa a údrţba domu smútku 

a cintorína a to elektrická energia, voda, plyn, PHM do kosačiek na kosenie cintorína. 

 -Vzdelávanie 

 beţné výdavky na údrţbu, poistné objektov školy, náklady na spoločný školský úrad, ,  

investičné výdavky na rekonštrukciu školy. 
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 - Sociálne zabezpečenie 

 -zahŕňa náklady na mzdy opatrovateliek terénnej opatrovateľskej sluţby, správu 

a údrţbu centra soc. sluţieb a to energie , plyn, voda ,  kancelárske potreby 

 poštovné, telefón, cestovné,  odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby,  mzdy 

a odvody opatrovateliek v zariadení CSS 

  

  

 Kapitálové výdavky 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

200700,00       233680,61 116,43 

 

v tom : 

           

Program- Názov  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Plánovanie, manaţment a kontrola 9000,00 17706,02 196,73 

Propagácia a marketing 0 0 0,00 

Interné sluţby 0 0 0,00 

Sluţby občanom 0 0 0,00 

Bezpečnosť, právo a poriadok 0 0 0,00 

Odpadové hospodárstvo 52000,00 17956,31 34,53 

Doprava 0 0 0,00 

Pozemné komunikácie 65000,00 110806,52 170,47 

Vzdelávanie 30000,00 18370,66 61,24 

Kultúra 15000,00 17171,99 114,48 

Šport 11200,00 18901,82 168,77 

Prostredie pre ţivot 0 0 0 

Bývanie 0 0 0 

Sociálne sluţby 0 0 0 

Podporná činnosť 18500,00 32767,29 177,12 

Dlh a dlhová sluţba obce úrok z úv. 0 0 0 

Spolu 200700,00 233680,61 116,43 

a) Výdavky verejnej správy 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- vypracovanie projektovej dokumentácie  v sume  17706,02  €.   

b) Ekonomická oblasť - cestná doprava 

Ide o nasledovné investičné akcie : 0,00  € 

c) Ochrana ţivotného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami 
Ide o nasledovné investičné akcie : 

- Daţďová kanalizácia PD v sume 13660,52 € 

- Daţďová kanalizácia- vetva u  p. Blaţeja Oškeru realizácia v sume 4295,79 €. 

d) Bezpečnosť, právo a poriadok 

- Poţiarna ochrana 0,00 €  

e) Šport 

- Rekonštrukcia budovy na ihrisku 18901,82 €. 

f) Sociálne sluţby 

- Rekonštrukcia  budovy 0,00 €. 

      g. Prostredie pre ţivot 

        Pozemné komunikácie v celkovej sume110806,52 z toho: 
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        Realizácia nových stavieb- MK a chodníky v sume 74744,78 €  

        / nákup materiálu na  zrealizovanie chodníkov v budúcom období/ 

        Parkovisko pri KD  v sume 8720,52 € 

        Parkovisko pri 16BJ v sume 12291,04 € 

        Kriţovatka pri obecnom úrade 3709,47 € 

        Most Mlynský náhon- rekonštrukcia v sume 2973,04 € 

        Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ v sume 2268,80 € 

        Spevnená plocha ul. J.Rášu KD v sume 1944,00 € 

        Spevnená plocha pri ČOV v sume 4154,87 € 

h) Podporná činnosť 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy oú  20533,29 € 

Obstaranie pozemkov 12234,00 €. 

i) Kultúra 

- Rekonštrukcia budovy KD 17171,99 € 

j.) Vzdelanie 

- ZŠsMŠ- rekonštrukcia  ZŠ a rekonštrukcia ŠJ v sume 18370,66 € 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

73917,00 75056,25 101,54 

 

Z rozpočtovaných 73917 € na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2013 v sume 75056,25  €, čo predstavuje 101,54 %. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

  

Beţné výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

541821,95 556774,95 102,76 

 

Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                   556 774,95   € 

 

Výdavky  RO sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov, platby za energie a to plyn, 

elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, nákup 

drobného hmotného majetku, školenie, softvér, nájom, čistiace a hygienické potreby, učebné 

pomôcky, všeobecné sluţby, cestovné, opravy a údrţby ZŠ a MŠ. 

 

Kapitálové výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0                   0                0 

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                      0   € 
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4. Výsledok  hospodárenia vrátane rozpočtovej organizácie za rok 2013  
Analýza rozpočtového hospodárenia: 

TEXT Skutočnosť 

Bežné príjmy obce 1796487,48 

Bežné príjmy RO (napr. ZŠ) 15071,29 

Bežné výdavky obce 946510,91 

Bežné výdavky RO (napr. ZŠ) 556774,95 

Bežný HV 308273,00 

Kapitál príjmy 0,00 

Kapitál výdavky obce 233680,61 

Kapitál výdavky RO (napr. ZŠ) 0,00 

Kapitál HV -233680,61 

Fin príjmové operácie 125535,30 

Fin výdavkové operácie 75056,25 

Fin VH 50479,05 

Konečný HV 125071,35 

HV z bežnej a kap hosp 74592,00 

nevyčerpané účelové dotácie s 
použitím v nasledujúcom rozp rok - BV 13409,09 

HV z bežnej a kap hosp - 
usporiadanie v ZÚ, prídel  do RF 61182,91 

  nevyčerpané účelové  prostriedky k 
31.12.2012  13409,09 

  Prebytok bežného hospodárenia 308272,91 

zapojené do rozpočtu nevyčerpané 
prostriedky z roku 2011 0 

Zapojené prebytku bežného rozpočtu 
na vyrovnanie kapitál hospodárenia 108145,31 

Splátka istiny úveru -75056,25 

Zostatok bežného hospodárenia - 
prebytok na rozdelenie 125071,35 

  Schodok kapitálového hospodárenia -233680,61 

použitie rezervného fondu na 
vyrovnanie schodku 125535,30 

použitie prostriedkov z prebytku 
bežného hospodárenia 108145,31 

Spolu použité prostriedky na 
vyrovnanie schodku kapitál 
hospodárenia 233680,61 

  Spolu príjmové finančné operácie 125535,30 

z toho: zapojené na bežné 
financovanie z rok 2012 

             zapojenie RF na vyrovnanie 
schodku kapitál hospodárenia 125535,30 

Spolu použitie príjmových 
finančných operácií 125535,30 

  Výdavkové finančné operácie - splátka 
úveru 75056,25 
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Úhrada splátky úveru z prebytku 
bežného hospodárenia 75056,25 

 
Obec za rok 2013 vykázala prebytok z beţného a kapitálového hospodárenia v sume 

74592,00 EUR  - 13409,00 EUR nevyčerpané dotácie zostatok  61183,00 EUR. Návrh 

uznesenia prideliť prebytok do rezervného fondu v sume 61183,00 EUR.  

 

 

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond vedie sa na 

samostatnom bankovom účte. O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2013  69171,63      

Prírastky - z prebytku hospodárenia 120 005,40 

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - pouţitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup budovy         

- uznesenie č.      zo dňa ......... splácanie istiny      

93 000,00       

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2013 96 177,03 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2013 112,00   

Prírastky - povinný prídel -        %                     2 614,84 

               - povinný prídel -        %                       0 

               - ostatné prírastky 0     

Úbytky   - závodné stravovanie                     2 457,40  

              - regeneráciu PS, dopravu               0    

              - dopravné                           0  

              - ostatné úbytky                                                0    

KZ k 31.12.2013 269,44 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 5095609,28 5031769,49 

Neobeţný majetok spolu 4688555,81 4634302,56 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 3959833,81 3905580,76 

Dlhodobý finančný majetok 728722,00 728722,00 

Obeţný majetok spolu 405206,67 394972,29 

z toho :   

Zásoby 575,66 372,77 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  0 

Pohľadávky  88096,59 113580,54 

Finančné účty  294169,98 268634,54 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 22364,44 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1847,00 2494,64 

   

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5095609,28 5031769,49 

Vlastné imanie  2258940,76 2309005,79 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  2258940,76 2309005,79 

Záväzky 1955356,69 2259043,39 

z toho :   

Rezervy  147116,36 166201,16 
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Zúčtovanie medzi subjektmi VS   

Dlhodobé záväzky 913259,31 944918,34 

Krátkodobé záväzky 151776,22 124523,10 

Bankové úvery a výpomoci 473204,80 432534,14 

Časové rozlíšenie 1151311,83 1054586,96 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                      432 534,14   € 

- voči dodávateľom                        45 633,29   € 

- voči štátnemu rozpočtu                    913 400,73   € 

- voči zamestnancom                         22 718,76   €  

-  

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  

 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  
 

Obec  neposkytla  záruky   

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nepodniká na základe ţivnostenského oprávnenia  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a zaloţeným právnickým osobám 

b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c. štátnemu rozpočtu 

d. štátnym fondom 

e. rozpočtom iných obcí 

f. rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

zaloţeným 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. 

 

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

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel – vrátenie 
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organizácia finančných 

prostriedkov 
pouţitých finančných 

prostriedkov   
ZŠ s MŠ Budmerice 5566307,15 5567740,95 

 

1433,80 

    

    

    

 

ZŠ nevyčerpala finančné prostriedky k 31.12.2013 na vzdelávacie poukazy v sume 1433,80 

EUR. 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

-    

    

    

    

 

 

Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám : 

 

 

Právnická  

osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

 

b. 

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  

 

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č.16/2009 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

V zmysle schváleného rozpočtu obce na r. 2013 boli pridelené finančné dotácie aj iným, ako 

právnickým osobám, keďţe ich činnosť a akcie sa konali vo verejnom záujme v spolupráci 

s obcou . Na základe uzavretých zmlúv dostali finančné prostriedky nasledovné organizácie: 

 
Ţiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uvedené  

- beţné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - beţné výdavky 8000,00  8000,00  0 

Lodenica Gidra- beţné výdavky 500,00 500,00 0 

Šachový klub- beţné výdavky 500,00 500,00 0 
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Poľovnícke zdr. TOPOĽ –beţné výdavky 300,00 300,00 0 

ZUŠ – beţné výdavky 300,00 300,00 0 

Jednota dôchodcov- beţné výdavky 800,00 800,00 0 

Matica Sl- beţné výdavky 1200,00 1200,00 0 

OZ KASIOPEA - beţné výdavky 574,14 574,14 0 

Dobrovoľný hasičský zbor 649,16 649,16 0 

HBC HURONS-OZ 1500,00 1500,00 0 

Karate tím NALÍ- beţné výdavky 700,42 700,42 0 

Slov. zv. vojakov- beţné výdavky 0,00 0,00 0 

Budmeričania deťom 0,00 0,00 0 

Centrum voľného času  13200,00 13200,00 0 

spolu 28223,72, 28223,72 0 

 

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN 

č.16/2009 o dotáciách. 

c. 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- beţné výdavky BV 

-kapitálové výdavky KV 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Obv úrad PK Matrika- BV 3828,00 3828,00 0 

Obv úrad PK Register obyvateľov- BV 735,24 735,24 0 

KSÚ BA Spoločný stavebný úrad-BV 2072,04 2072,04 0 

ÚPSVaR PK Dobrovoľnícka činnosť 1399,21 1399,21 0 

Kú ŢP BA Starostlivosť o ŢP-BV 233,78 233,78 0 

Obv úrad PK Voľby do BSK 1120,00 1027,33 92,67 

MFSR CSS-Dotácia na činnosť 109992,00 98109,38 11882,62 

Obv úrad PK Starostlivosť o vojnový hrob 9,71 9,71 0 

ÚPSVaR PK Povodne I 40306,24 40306,24 0 

ÚPSVaR  PK Povodne II 28848,69 28848,69 0 

ÚPSVaR  PK Povodne III 15224,16 15224,16 0 

ÚPSVaR PK Regionálna zamestnanosť 1903,02 1903,02 0 

KŠÚ BA Opr. elektrorozvodov v ZŠ 10900,00 10900,00 0 

KŠÚ BA Oprava plochej strechy ZŠsMŠ 13000,00 13000,00 0 
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NOC Cena Rudolfa Fábryho 200,00 200,00 0 

Kú Poz Kom Pozemné komunikácie 105,16 105,16 0 

ÚPSVaR PK Detské prídavky 135,64 135,64 0 

MK  dopravy Oprava a údrţba MK 3311,46 3311,16 0 

BSK Výmena okien na budove oú 2500,00 2500,00 0 

KŠÚ BA Prenesené kompetencie pre  

ZŠ s MŠ- BV 

307137,00 307137,00 0 

KŚÚ BA Dopravné pre ţiakov ZŠ-BV 4100,00 4100,00 0 

KŚÚ BA Vzdelávacie poukazy -BV 9226,30 7792,50 1433,80 

ÚPSVaR PK Strava pre deti v HN-BV 0,00 0,00 0 

ÚPSVaR PK Školské potreby pre deti 

v HN-BV 

0,00 0,00 0 

KŚÚ BA Prenesené kompetencie pre 

MŠ-BV 

5897,00 5897,00 0 

MFSR ZŠ 5% na zvýšenie platov v 

školstve 

8699,00 8699,00 0 

 Spolu BV 570883,70 557474,61 13409,09 

  0 0 0 

 Spolu KV 0 0 0 

     

     

     

     

     

 

d. 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2013 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

e. 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec neposkytla  dotáciu  prospech iných obcí  v roku 2013.  

 

 

Dotácia pre Obec  na 

odstránenie škôd   

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Poskytnutá Dotácia  0 0 0 

    

 

 

 

f. 
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Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

BSK-výmena okien 

na budove oú 

2500,00 2500,00 0 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostatok finančných prostriedkov obce na účtoch v banke spolu : 265 717,47  € 

z toho: 

Vlastné finančné prostriedky obce................  167 748,09 € 

Účet Sociálneho fondu....................................       269,44  € 

Účet Fondu opráv............................................. 94 995,90  € 

Účet 30 RD......................................................... 2 704,04  €     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zostatok finančných prostr.  v hotovosti v pokladnice obce....2 050,67 € 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce 
       Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: J. Ochabová                                    Predkladá:       Jozef Savkuliak 

                                                                                                      starosta obce Budmerice 

 

       Budmericiach                22.5.2014    

 V............................. dňa ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené na zverejnenie na úradnú tabuľu obce : Dňa 11.6.2014 

Zvesené dňa: 27.6.2014 


