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Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2014 bol rozpočet obce na
rok 2014.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č.
44/2013 bod. 2 zo dňa 10. decembra 2013.
Rozpočet bol upravený štyri krát a to:
- rozpočtovým opatrením č. 1/2014 schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva
v Príbovciach č. 6/2014 bod 1. zo dňa 4. februára 2014,
- rozpočtovým opatrením č. 2/2014 schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva
v Príbovciach č. 24/2014 bod 1. zo dňa 24. júna 2014,
- rozpočtovým opatrením č. 3/2014 schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva
v Príbovciach č. 54/2014 bod 1. zo dňa 3. decembra 2014,
- rozpočtovým opatrením č. 4/2014 schváleným starostom dňa 31. decembra 2014
v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 7/2008 ods. 1 písm. g) zo
dňa 27. novembra 2008.
Tabuľka 1.1 Rozpočet obce k 31. decembru 2014 (v €)
Schválený rozpočet
(pred zmenami)

Upravený rozpočet
(po všetkých zmenách)

Príjmy spolu

292 600,00

314 030,00

z toho: bežné príjmy

292 600,00

313 972,77

kapitálové príjmy

0,00

0,00

finančné príjmy

0,00

57,23

Výdavky spolu

292 600,00

314 030,00

z toho: bežné výdavky

292 600,00

305 530,00

kapitálové výdavky

0,00

8 500,00

finančné výdavky

0,00

0,00
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Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Príjmy obce v roku 2014 tvorili bežné príjmy a príjmové finančné operácie. Kapitálové
príjmy obec v roku 2014 nemala. Príjmy obce boli plnené na 103,91 %, čo znamená že namiesto
rozpočtovaných príjmov vo výške 314 030,00 € bol skutočný príjem obce k 31. decembru 2014
vo výške 326 314,57 €.

2.1

Bežné príjmy

Bežné príjmy v roku 2014 mali 99,98 % podiel na všetkých príjmoch obce. Tvorili ich
daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Bežné príjmy boli rozpočtované na rok
2014 vo výške 313 972,77 €. Ich skutočné plnenie bolo vo výške 326 257,34 €, t.j. 103,91 %.

2.1.1 Daňové príjmy
Daňové príjmy v roku 2014 predstavovali takmer 90 % všetkých príjmov obce. Podrobnejšiu štruktúru daňových príjmov zobrazuje tabuľka 2.1.
Tabuľka 2.1 Bežné príjmy – daňové príjmy k 31. decembru 2014 (v €)
Rozpočet na
rok 2014

Skutočnosť
k 31.12.2014

226 980,00

240 940,34

106,15 %

25 600,00

24 111,27

94,18 %

Daň za užívanie verejného priestranstva

621,35

653,42

105,16 %

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

25 000,00

25 511,44

102,05 %

278 201,35

291 216,47

104,68 %

Druh daňové príjmu
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve
Daň z nehnuteľností

Daňové príjmy spolu

Plnenie

Daň z nehnuteľností tvorila daň z pozemkov v sume 12 430,16 €, daň zo stavieb v sume
11 588,38 € a daň z bytov v sume 92,73 €.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných na dani z nehnuteľností 21 828,15 €, za nedoplatky z minulých rokov 2 283,12 €. K 31. decembru 2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 627,79 €.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol za rozpočtový rok
zinkasovaný v sume 24 632,22 €, za minulé roky v sume 879,22 €. K 31. decembru 2014 obec
eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v sume 5 687,96 €.
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2.1.2 Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy v roku 2014 tvorili približne 4,5 % všetkých príjmov obce. Podrobnejšiu štruktúru nedaňových príjmov zobrazuje tabuľka 2.2.
Tabuľka 2.1 Bežné príjmy – nedaňové príjmy k 31. decembru 2014 (v €)
Druh nedaňového príjmu

Rozpočet na
rok 2014

Skutočnosť
k 31.12.2014

450,00

612,00

136,00 %

10 400,00

8 670,91

83,37 %

50,00

137,11

274,22 %

4 200,00

4 949,43

117,84 %

15 100,00

14 369,45

95,16 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky a iné poplatky
a platby
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,
návratných finančných výpomocí, vkladov
a ážio
Ostatné príjmy
Nedaňové príjmy spolu

Plnenie

2.1.3 Granty a transfery
Granty a transfery v roku 2014 predstavovali približne 6,5 % všetkých príjmov obce. Podrobnejšiu štruktúru prijatých grantov a transferov zobrazuje tabuľka 2.3.
Tabuľka 2.3 Bežné príjmy - granty a transfery spolu k 31. decembru 2014 (v €)
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby,
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava

Výška
dotácie

Účel dotácie

Prenesený výkon štátnej správy na
vykonávanie pôsobnosti špeciál47,61
neho stavebného úradu pre miestne
komunikácie
Prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti
o životné prostredie

103,28

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy, Bratislava

Prenesený výkon štátnej na úseku
verejnej správy na úseku hlásenia
363,66
pobytu občanov a registra obyvateľov

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy, Bratislava
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Martin
Okresný úrad Martin, odbor organizačný

Prenesený výkon štátnej správy na
úseku matrík
Nenormatívne finančné prostried3 201,00 ky pre 5-ročné deti v materskej
škole
211,26 Rodinné prídavky

1 832,87

1 230,00 Voľby prezidenta 2014
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Poskytovateľ dotácie

Výška
dotácie

Účel dotácie

Okresný úrad Martin, odbor organizačný

890,64

Voľby do európskeho parlamentu
2014

Okresný úrad Martin, odbor organizačný

540,85

Voľby do obecnej samosprávy
2014

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Martin
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Martin
Obec Príbovce
Recyklačný fond, Bratislava
Trim Leader, a. s., Košťany nad Turcom

Príspevok na podporu rozvoja
2 642,82 miestnej a regionálnej zamestnanosti – mzdy
Príspevok na aktivačnú činnosť
287,60 formou menších obecných služieb
pre obec - náradie
78,03 Réžia zo školskej jedálne
Príspevok na úhradu nákladov
3 018,00 spojených so separovaným zberom
– kontajnery
723,80

Dopadové plocha v Materskej
škole, Príbovce

Nadácia Allianz, Bratislava

1 000,00 Detské dopravné ihrisko

Ing. Radoslav Barka, Bratislava

1 500,00 Detské dopravné ihrisko

Nadácia Pontis
Nadačný fond Kia Motors Slovakia
v Nadácii Pontis, Bratislava

3 000,00 Detské dopravné ihrisko

Granty a transfery spolu

20 671,42

-

Prijaté granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2.2

Príjmové finančné operácie

V roku 2014 boli v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
vrátené nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 57,23 €.

5

3

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Výdavky obce v roku 2014 tvorili bežné výdavky a kapitálové výdavky. Z rozpočtovaných celkových výdavkov 314 030,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. decembru 2014 vo výške
308 451,62 €, čo predstavuje 98,22 % čerpanie.

3.1

Bežné výdavky

Bežné výdavky v roku 2014 mali približne 97 % podiel na všetkých výdavkoch obce.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
Významné položky bežného rozpočtu zobrazuje tabuľka 3.1, v ktorej sú sumarizované bežné
výdavky za všetky organizačné zložky obce (obecný úrad, obecná knižnica, materská škola,
školská jedáleň).
Tabuľka 3.1 Bežné výdavky k 31. decembru 2014 (v €)
Rozpočet na
rok 2014

Skutočnosť
k 31.12.2014

123 398,03

122 353,37

99,15 %

47 360,07

46 566,83

98,33 %

Tovary a služby

129 460,64

125 882,01

97,24 %

Bežné transfery

5 311,26

5 303,21

99,85 %

305 530,00

300 105,42

98,22 %

Druh bežného výdavku
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní

Bežné výdavky spolu

3.2

Plnenie

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v roku 2014 mali menej ako 3 % podiel na všetkých výdavkoch obce.
Významné položky (výdavky) kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke 3.2.
Tabuľka 3.2 Kapitálové výdavky k 31. decembru 2014 (v €)
Druh kapitálového výdavku
Detské dopravné ihrisko - výstavba
Zberný dvor oddelených zložiek komunálnych odpadov - zameranie
Kapitálové výdavky spolu

Rozpočet na
rok 2014

Skutočnosť
k 31.12.2014

8 000,00

7 868,18

98,36 %

500,00

478,02

95,00 %

8 500,00

8 346,20

98,19 %

Plnenie
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Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia
za rok 2014

Výsledok hospodárenia obce za rok 2014 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok v sume 17 805,72
€.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce určeného podľa §
10 ods. 3 písm. a), b) a c) citovaného zákona vylučujú nevyčerpané prostriedky z Recyklačného fondu v sume 368,00 €, určené na úhradu nákladov spojených so separovaným zberom,
manipuláciou a dopravou, na zhodnotenie komodít spoplatnených na základe zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na propagáciu uvedených činností.
Prebytok rozpočtu obce za rok 2014, upravený o vylúčené nevyčerpané prostriedky
z Recyklačného fondu, v sume 17 437,72 € bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 57,23 € bude zdrojom rezervného fondu.
Tabuľka 4.1 Bilancia rozpočtu k 31. decembru 2014 (v €)
Bežné príjmy spolu

326 257,34

Bežné výdavky spolu

300 105,42

Bilancia bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Bilancia kapitálového rozpočtu
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu
Korekcie (vylúčenie z prebytku)
Upravená bilancia bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Bilancia finančných operácií

+ 26 151,92
0,00
8 346,20
- 8 346,20
+17 805,72
-368,00
+17 437,72
57,32
0,00
+57,32

PRÍJMY SPOLU

326 314,57

VÝDAVKY SPOLU

308 451,62

Bilancia príjmov a výdavkov (hospodárenie obce)

+17 862,95

Korekcie (vylúčenie z prebytku)
Upravená bilancia príjmov a výdavkov (upravené hospodárenie obce)

-368,00
+17 494,95
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Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
a sociálneho fondu

5.1

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rezervný fond obec nevedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného
fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Tabuľka 5.1 Stav a vývoj rezervného fondu
Obraty
Začiatočný stav k 1. januáru 2014
Prírastky spolu

Suma v €
12 932,17
116 684,94

z toho: prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
presun prostriedkov z fondu rozvoja obce
doúčtovanie rozdielu

0,00
116 232,82
452,12

Úbytky spolu

0,00

z toho: použitie rezervného fondu

0,00

ostatné úbytky

0,00

Konečný zostatok k 31. decembru 2014

5.2

129 617,11

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa
a podniková kolektívna zmluva.
Tabuľka 5.2 Stav a vývoj sociálneho fondu
Obraty

Suma v €

Začiatočný stav k 1. januáru 2014

4 000,75

Prírastky spolu

1 658,57

z toho: povinný prídel 1,0 %
ďalší prídel 1,0 %
Úbytky spolu

829,29
829,28
1 331,71

z toho: stravovanie zamestnancov

668,71

regenerácia pracovných síl

263,00

osobné ochranné pomôcky

400,00

Konečný zostatok k 31. decembru 2014

4 327,61
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Bilancia aktív a pasív

Tabuľka 6.1 Aktíva (v €)
Názov

Začiatočný stav
k 1. januáru 2014

Konečný zostatok
k 31. decembru 2014

Majetok spolu

858 214,55

867 042,08

Neobežný majetok spolu

711 230,06

699 341,19

0,00

0,00

dlhodobý hmotný majetok

519 627,36

507 738,49

dlhodobý finančný majetok

191 602,70

191 602,70

145 033,22

165 528,01

5 885,52

8 616,24

zúčtovanie medzi subjektmi
verejnej správy

0,00

0,00

dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

4 780,90

4 907,31

134 365,80

152 004,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1 951,27

2 172,88

z toho:

dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho:

zásoby

krátkodobé pohľadávky
finančné účty
poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Tabuľka 6.2 Pasíva (v €)
Začiatočný stav
k 1. januáru 2014

Konečný zostatok
k 31. decembru 2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

858 214,55

867 042,08

Vlastné imanie

823 117,13

836 289,26

0,00

0,00

0,00

0,00

823 117,13

836 289,25

30 582,39

19 457,73

6 763,96

500,00

0,00

0,00

4 000,75

4 327,61

19 760,45

14 630,12

0,00

0,00

4 515,03

11 295,09

Názov

z toho: oceňovacie rozdiely
fondy
výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho: rezervy
zúčtovanie medzi subjektmi
verejnej správy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. decembru 2014

Obec k 31. decembru 2014 eviduje tieto záväzky:
- voči zamestnancom
- voči zamestnancom – ostatné záväzky
- voči poisťovniam
- voči daňovému úradu
- zo sociálneho fondu
- prijaté preddavky na stravné v školskej jedálni
- iné záväzky
- transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi
mimo verejnej správy

7 343,41
92,20
980,12
824,61
4 327,61
874,29
147,49

€
€
€
€
€
€
€

368,00 €

Obec v roku 2014 neuzavrela žiadnu lízingovú zmluvu a neprijala žiadny úver.
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Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.
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Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám
a fyzickým osobám - podnikateľom

Obec v roku 2014 poskytla podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
dotácie právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel. Zoznam poskytnutých dotácii je zobrazený v tabuľke 9.1. K 31.
decembru 2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu obce.
Tabuľka 9.1 Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 (v €)
Poskytnuté
finančné
prostriedky

Použité
finančné
prostriedky

Telovýchovná jednota Dynamo Príbovce

2 500,00

2 500,00

0,00

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Valča –
Príbovce

500,00

500,00

0,00

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku, Príbovce

500,00

500,00

0,00

3 500,00

3 500,00

0,00

Žiadateľ

Dotácie spolu

Rozdiel
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10 Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú.

11 Finančné usporiadanie vzťahov
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov
k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí
a k rozpočtom vyšších územných celkov.

11.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec v roku 2014 nezriadila žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu, ani právnickú osobu.

11.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
K 31. decembru 2014 boli vyúčtované všetky prijaté dotácie a rozdiely voči poskytovateľom.
Tabuľka 11.1 Prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu (v €)
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby,
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava

Poskytnuté
finančné prostriedky

Použité
finančné
prostriedky

Rozdiel

47,61

47,61

0,00

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti
o životné prostredie

103,28

103,28

0,00

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy, Bratislava

363,66

363,66

0,00

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy, Bratislava

1 832,87

1 832,87

0,00

Okresný úrad Žilina, odbor školstva

3 201,00

3 201,00

0,00
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Poskytovateľ dotácie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Martin

Poskytnuté
finančné prostriedky

Použité
finančné
prostriedky

Rozdiel

211,26

211,26

0,00

Okresný úrad Martin, odbor organizačný

1 230,00

1 230,00

0,00

Okresný úrad Martin, odbor organizačný

890,64

890,64

0,00

Okresný úrad Martin, odbor organizačný

540,85

540,85

0,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Martin

2 642,82

2 642,82

0,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Martin

287,60

287,60

0,00

11.3 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

11.4 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Tabuľka 11.2 Poskytnuté príspevky z rozpočtu obce (v €)
Obec

Poskytnuté
finančné prostriedky

Použité
finančné
prostriedky

Rozdiel

Obec Rakovo – turnaj obcí

200,00

200,00

0,00

Obec Sučany, Spoločný obecný úrad –
stavebný poriadok

405,25

405,25

0,00

11.5 Finančné usporiadanie voči rozpočtom vyšších územných celkov
Obec v roku 2014 neuzavrela žiadnu zmluvu s vyššími územnými celkami.
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11.6 Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom
Tabuľka 11.3 Prijaté transfery od ostatných subjektov (v €)

Poskytovateľ transferu
Recyklačný fond, Bratislava

Poskytnuté
finančné prostriedky

Použité
finančné
prostriedky

Rozdiel

3 018,00

2 650,00

368,00

723,80

723,80

0,00

Nadácia Allianz, Bratislava

1 000,00

1 000,00

0,00

Ing. Radoslav Barka, Bratislava

1 500,00

1 500,00

0,00

Nadácia Pontis
Nadačný fond Kia Motors Slovakia
v Nadácii Pontis, Bratislava

3 000,00

3 000,00

0,00

Trim Leader, a. s., Košťany nad Turcom

12 Návrh uznesenia
1.
a)
b)

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
záverečný účet obce za rok 2014,
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014.

2.
a)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 17 437,72 € na tvorbu rezervného
fondu obce,
podľa § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celoročné hospodárenie obce v roku 2014 bez výhrad.

b)
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