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I. Hodnotenie rozpočtu 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.  
Bežný rozpočet bol schválený ako schodkový a kapitálový rozpočet bol schválený ako 
prebytkový.  

 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  
 
Rozpočet obce za rok 2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.1.2013 uznesením č. 
1/2013. V priebehu roka 2013 bol rozpočet obce upravovaný  jeden krát: 

- prvá zmena schválená dňa 14.9.2013 uznesením č. 21/2013. 
 

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu obce k 31.12.2013 v celých €  (vrátane záväzných 
limitov RO na BV) sú obsiahnuté v nižšie uvedenej tabuľke: 
    EUR 

Názov 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Index rastu 
UR/SR 

Bežný rozpo čet       
Bežné príjmy 20 258,00 26 231,00  
Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV) 23 163,00 27 352,00  
Bežný rozpočet (P-V)       
(+prebytok, -schodok) -2 905,00 - 1 121,00  
Kapitálový rozpo čet      
Kapitálové príjmy 3 530,00 123,00  
Kapitálový  výdavky (vrátane limitov RO na BV) 2 800,00 3 457,00  
Kapitálový rozpočet (P-V)      
(+prebytok, -schodok) + 730,00 - 3 334,00  
Rozpo čet B+K bez FO     
Príjmy celkom 23 788,00 26 354,00  
Výdavky celkom 25 963,00 30 809,00  
Rozdiel (P-V) - 2 175,00 -4 455,00  
Finan čné operácie     
Príjmy celkom  2 229,00       5 229,00  
Výdavky celkom 0,00 0,00  
Finančné operácie (P-V) 2 229,00 5 229,00  
        
Rozpo čet spolu       
Príjmy celkom 26 017,00  31 583,00  
Výdavky celkom 25 963,00 30 809,00  
 Rozdiel      
(+prebytok, -schodok) +54,00 + 774,00  
 
 
Tabuľka obsahuje porovnanie  údajov upraveného rozpočtu vo vzťahu k schválenému rozpočtu. 
Upravený rozpočet predstavuje schválený rozpočet zmenený rozpočtovými opatreniami podľa 
ustanovenia § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V upravenom 
rozpočte   obec  plánovala   prebytok hospodárenia za rok 2013 vo výške 774,00 EUR 
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II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 
 
 Podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade 
s rozpočtovou klasifikáciou,  sa rozpočet obce vnútorne člení na: 
 a) bežný rozpočet obce, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky obce, 
 b) kapitálový rozpočet obce, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky obce  
 c) finančné operácie obce. 
Tieto údaje sa preberajú z podkladov finančných výkazov obce a finančných výkazov 
zriadených rozpočtových organizácií.  
 
 Príjmy bežného rozpočtu rozpočtované sumou 26 231,00 EUR ku koncu sledovaného 
obdobia .   
                               
Prehľad o plnení  príjmov za rok 2013 

Kategória 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
rozpočtu 

% plnenia k 
uprav. rozpočtu 

Bežný rozpo čet      

Bežné príjmy 20 258,00 26 231,00 26 231,00 100% 

Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV) 23 163,00 27 352,00 27 352,00 100% 

Bežný rozpočet (P-V)          

(+prebytok, -schodok) -2 905,00 - 1 121,00 - 1 121,00 100% 
 
Pri sledovaní plnenia bežných príjmov obce je rozhodujúcim kritérium plnenie bežných 
vlastných príjmov obce. 
 
 
Bežné vlastné príjmy predstavujú daňové príjmy, nedaňové príjmy, ostatné príjmy, 
kapitálové príjmy, príjmové finan čné operácie. 
 
Bežné príjmy - daňové príjmy tvoria: 
 
a) podielová  daň je príjmom rozpočtu obce, ktorý plynie zo ŠR prostredníctvom daňového 
úradu. Jej výška je regulovaná zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve a nariadením č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve a bola určená v takom objeme, aby jej časť postačovala na krytie 
všetkých originálnych kompetencií, ktoré postupne prechádzali na obec od roku 2002 až do roku 
2005 a ktoré až dovtedy boli financované dotáciami zo ŠR.  
Po všetkých úpravách vykonaných v roku 2013 rozpočtovaná suma podielovej dane poklesla 
z pôvodnej (schválenej alebo rozpočtovanej) sumy 17 846,00 EUR na skutočnú hodnotu  
17 425,00 EUR.  
 
b) daň z nehnuteľností, t.j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je obec. 
Rozpočtovaná suma 1 593,00 EUR bola upravená na 1 757,00 EUR, plnenie rozpočtu 1 757,00 
EUR. Plnenie rozpočtu bolo vyššie ako rozpočtovaná suma, pretože boli pohľadávky 
predovšetkým z minulých období, ktoré sa nepodarilo ku koncu účtovného obdobia vymôcť. 
Podmienky určovania a vyberania daní z nehnuteľností platné na rok 2013                                                                                                         
v podmienkach obce určuje VZN obce o dani z nehnuteľností. 
 K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v celkovej sume 160,76 
EUR. 

- daň zo stavieb v sume 105,68 EUR 
- daň z pozemkov v sume 55,08 EUR. 



     
 

5 

c) miestne dane, kde patria 2 fakultatívne dane, o ktorých obec rozhodla že ich bude vyberať: 
daň za psa a za komunálny odpad.  Správcom týchto daní je obec. Podmienky určovania 
a vyberania týchto daní  platné na rok 2013 v podmienkach obce boli upravené vo VZN obce. 
Celková výška k 31.12.2013 bola 788,00 EUR.  
 K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na miestnych daniach  v celkovej sume 74,00 
EUR. 

- daň za psa v sume 4,00 EUR 
- poplatok za TKO a DSO v sume 70,00 EUR. 

 
 
Bežné príjmy - nedaňové príjmy tvoria: 
 
V skupine nedaňových príjmov možno hovoriť o dobrom plnení rozpočtovaných hodnôt. 
Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 246,00 EUR ku koncu sledovaného obdobia. 
Zoskupenie nedaňových príjmov tvoria: 

a) príjmy z vlastníctva majetku obce, t.j. prenájom všetkého druhu, 
b) administratívne a iné poplatky a platby, t.j. predovšetkým správne poplatky, cintorínske 

poplatky, príjmy zo separovaného zberu, 
c) úroky z účtov finančného hospodárenia, 

 
Bežné príjmy - ostatné príjmy tvoria: 
 
V rámci bežných príjmov vykazuje obec aj cudzie zdroje, t.j. rôzne granty, transfery na 
nasledovné aktivity: 
 
Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 
1. Ministerstvo vnútra SR 41,00 REGOBYV 
2. Obvodný úrad pre ŽP 6,00 Prenesené kompetencie 
3. Ministerstvo financií SR  42,00  Zvýšenie platov zamestnancov  

reg.školstva  
4. MDVRR SR 331,00  Kritický stav cestnej infraštruktúry 
5. Úrad Vlády SR 4 998,00  Zhotovenie 

priepustov,opravu,rekonštrukciu 
komunálnych komunikácii a mosta 

6. Okresný úrad, Poprad 597,00 Voľby do orgánov samosprávnych 
krajov 

Celkové príjmy z cudzích zdrojov dosiahli výšku  6 015,00 € 
 
 
Dotácia na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva bola poukázaná 
na účet ministerstva financií dňa 15.4.2014.  
 
Ostatné granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade z ich účelom. 
 
Kapitálové príjmy tvoria: 
 
Príjmy kapitálového rozpočtu rozpočtované sumou 123,00 EUR ku koncu sledovaného obdobia.   
                               
Prehľad o plnení  príjmov za rok 2013 

Kategória 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

% plnenia k 
uprav.rozpočtu 

Kapitálový rozpo čet      
Kapitálové príjmy 3 530,00 123,00 100% 
Kapitálový  výdavky (vrátane limitov RO na BV) 2 800,00 3 457,00 100% 
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Kapitálový rozpočet (P-V)      
(+prebytok, -schodok) + 730,00 - 3 334,00  
 
 
Kapitálové príjmy tvoria: 

a) príjem z predaja kapitálových aktív 
b) príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 
c) granty a transfery 

 
Obec mala príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív k 31.12.2013 v sume 123,00 €.  
 
Granty a transfery obec nezískala.  
 
 
Príjmové finančné operácie tvoria:  
 
Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných 
fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, ale nie sú súčasťou 
príjmov a výdavkov bežné a kapitálového rozpočtu, z ktorých sa tvorí prebytok, resp. vzniká 
schodok rozpočtu obce.   
 
 
Príjmové finančné operácie dosiahli výšku ku koncu sledovaného obdobia   5 229,00 EUR. 
 

Kategória 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
rozpočtu 

% plnenia k 
uprav. rozpočtu 

Finan čné operácie         

Príjmové operácie   2 229,00 
      

5 229,00 
      

5 229,00 100% 
Výdavkové operácie  0,00 0,00 0,00 100% 
Finančné operácie  (P-V)  2 229,00 5 229,00 5 229,00  100% 

(+prebytok, -schodok)  2 229,00 
      

5 229,00 
      

5 229,00  

 
V roku 2013 bola prijatá krátkodobá finančná výpomoc od fyzickej osoby Ing. Milana 
Orlovského v sume 3 000,00 eur, schválená obecným zastupiteľstvom dňa 14.9.2013 uznesením 
č. 21/2013. 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2013 zo dňa 28.6.2013 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 2 229,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 2 229,00 EUR. 
 
III. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 
 
Podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade 
s rozpočtovou klasifikáciou,  sa rozpočet obce vnútorne člení na: 
 a) bežný rozpočet obce, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky obce, 
 b) kapitálový rozpočet obce, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky obce  
 c) finančné operácie obce. 
Tieto údaje sa preberajú z podkladov finančných výkazov obce a finančných výkazov 
zriadených rozpočtových organizácií.  
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Skutočné bežné výdavky rozpočtu obce k 31.12.2013 sú vykázané sumou 27 352,00 
EUR . 
 
Prehľad o čerpaní výdavkov za rok 2013 

Kategória 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
rozpočtu 

% plnenia k 
uprv. rozpočtu 

Bežný rozpo čet      

Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV) 23 163,00 27 352,00 27 352,00 100% 
 
 
Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky, kapitálové výdavky, výdavkové finančné 
operácie. 
 
Bežné výdavky  
 
Prehľad o objeme vyššie uvedených výdavkov udáva nasledovná tabuľka: 
     EUR 

Položka Názov 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
rozpočtu 

% plnenia k 
uprav.rozpočtu 

611 Tarifný plat, funkčný plat 3 805,00 3 978,00 3 978,00 100% 
621 Poistné do VšZP 35,00 78,00 78,00 100% 
623 Poistné do ostatných ZP 850,00 834,00 834,00 100% 
625 Poistné do SP 2 208,00 2 247,00 2 247,00 100% 
631 Cestovné náhrady 700,00 433,00 433,00 100% 
632 Energie 2 670,00 2 668,00  2 668,00  100% 
633 Materiál 2 770,00 2 223,00 2 223,00 100% 
634 Dopravné 120,00 16,00 16,00 100% 
635 Rutinná a štandardná údržba 1 680,00 8 226,00 8 226,00 100% 
637 Služby 7 825,00 6 198,00 6 198,00 100% 
642 Transfery 500,00 451,00 451,00 100% 

 Spolu 23 163,00  27 352,00 27 352,00 100% 
 
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že  z rozpočtu bolo použitých na položku 635 – rutinná 
a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí najviac finančných prostriedkov ( 100%). 
K čerpaniu výdavkov jednotlivých oddielov pripájame nasledovný komentár: 
 
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 
V rámci výdavkov verejnej správy sleduje obec výdavky na mzdy a platy zamestnancov 
obecného úradu a starostu obce. Okrem toho v rámci tohto oddielu sleduje obec aj výdavky na 
tovary a služby, v tom výdavky za poskytované telekomunikačné služby, výdavky  
materiálového charakteru, výdavky na opravy a údržbu všetkého majetku ako i výdavky za 
poskytované služby. Celková výška výdavkov je 17 543,00 EUR. 
    
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 
Obec v rámci tohto oddielu sleduje výdavky na bankové poplatky a poistné. Celková výška je 
výdavkov je 211,00 EUR. 
 
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde nešpecifikované 
Výdavky tohto oddielu súvisia s výdavkami použitými na zabezpečenie volieb, ktoré sa 
v rozpočtovom roku konali. Výdavky použité na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS na 
úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, o starostlivosť o životné prostredie.   
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Finančné prostriedky použité na bežné výdavky z titulu výpadku DzP FO. Ich výška je 
645,00EUR. 
 
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 
Výdavky tohto oddielu súvisia s výdavkami použitými na prevádzkovanie alebo podporu 
výcvikových programov pre dobrovoľných hasičov v obci. Celková výška výdavkov je 85,00 
EUR. 
 
04.5.1 Miestne komunikácie 
Výdavky v tejto časti sú na všeobecný materiál v celkovej výške 443,00 EUR a  výdavky na 
rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí (rekonštrukciu komunálnych 
komunikácií a mosta) v celkovej výške 4998,00 EUR.  
 
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 
V rámci tohto oddielu sleduje obec výdavky rôzneho druhu a rôznych zdrojov, ktoré súvisia 
hlavne so zberom a odvozom domáceho komunálneho odpadu.  K 31.12.2013 boli rozpočtované 
výdavky vo výške 1 320,00 EUR a ich skutočná výška bola 1 228,00 EUR.  
 
06.4.0 Verejné osvetlenie 
Výdavky v tejto časti sú na spotrebu elektrickej energie  na verejnom osvetlení a na odmenu - 
údržba verejného osvetlenia. Celková výška výdavkov je  vo výške 458,00 EUR. 
 
08.2.0 Kultúrne služby  
V rámci tohto oddielu sleduje obec výdavky na poskytovanie kultúrnych služieb (napr. jubilanti, 
novorodenci, Deň detí, Mikuláš, 740. Výročie Obce a pod.) ako aj na materiál. 
Celkové výdavky sú 1 727,00 EUR. 
 
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby  
Výdavky tohto oddielu súvisia s výdavkami použitými na prevádzkovanie alebo podporu 
vysielacích a vydavateľských služieb. Celkové výdavky sú 14,00 EUR. 
 
Prehľad výdavkov v členení podľa jednotlivých oddielov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
    EUR 

Oddiel Názov 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
rozpočtu 

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy-obce 18 038,00 17 543,00 17 543,00 
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 210,00  211,00 211,00 
01.6.0 Všeob. ver. služby inde nekl. 0,00 645,00 645,00 
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 130,00 85,00 85,00 
04.5.1 Miestne komunikácie  100,00  5 441,00  5 441,00 
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 1 320,00 1 228,00 1 228,00 
06.4.0 Verejné osvetlenie 650,00 458,00 458,00 
08.2.0 Kultúrne služby  2 400,00  1 727,00  1 727,00 

  08.3.0   
Vysielacie a vydavateľské 
služby 15,00 14,00 14,00 

08.4.0 
Náboženské a iné 
spoločenské služby 300,00   

 Spolu  23 163,00  27 352,00 27 352,00 
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Kapitálové výdavky 
 
Výdavky kapitálového rozpočtu dosiahli výšku ku koncu sledovaného obdobia 3 457,00 EUR. 
Z uvedeného vyplýva, že kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový s plánovaným 
prebytkom  + 730,00 EUR. 
 
              EUR 

Kategória 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
rozpočtu 

% plnenia k 
uprav.rozpočtu 

Kapitálový rozpo čet         
Kapitálové príjmy 3 530,00 123,00 123,00 100% 
Kapitálový  výdavky (vrátane limitov RO na BV) 2 800,00 3 457,00 3 457,00 100% 
Kapitálový rozpočet (P-V)        
(+prebytok, -schodok) + 730,00 - 3 334,00 - 3 334,00 100% 
 
 
Kapitálové výdavky k 31.12.2013 boli čerpané vo výške  3 457,00 EUR. Tieto výdavky  boli 
čerpané nasledovne: 
- na nákup pozemkov          195,00 EUR 
- na rekonštrukciu a modernizáciu – projekt „L-Ú-Č-K-A“             3 262,00 EUR 
            
Spolu                    3 457 ,00 EUR 
 
Výdavkové finančné operácie  
 
Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných 
fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, ale nie sú súčasťou 
príjmov a výdavkov bežné a kapitálového rozpočtu, z ktorých sa tvorí prebytok, resp. vzniká 
schodok rozpočtu obce.   
 
Výdavkové finančné operácie  - obec nemá obsahovú náplň. 
 

Kategória 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie 
rozpočtu 

% plnenia k 
uprav.rozpočtu 

Finan čné operácie         

Príjmové operácie   2 229,00 
      

5 229,00 
      

5 229,00 100% 
Výdavkové operácie  0,00 0,00 0,00 100% 
Finančné operácie  (P-V)  2 229,00 5 229,00 5 229,00  100% 

(+prebytok, -schodok)  2 229,00 
      

5 229,00 
      

5 229,00  
 
 
IV. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2013  
  
Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2013 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, 
úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roku 
odsúhlasené.  
Bilancia obsahuje údaje o majetku,  vlastnom imaní a záväzkoch. 
Obec čerpá údaje z účtovného výkazu súvaha.  
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AKTÍVA v celých € 

Názov ZS k 1.1.2013 KZ k 31.12.2013 

Majetok spolu:  31 091,00 33 831,00 
Neobežný majetok spolu  28 484,00 32 564,00 
z toho:   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 28 484,00 32 564,00 
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 
Obežný majetok spolu  2 525,00 1 119,00 
z toho:   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky 296,00 345,00 
Finančné účty  2 229,00 774,00 
Poskytnuté návratné fin. 
výpomoci dlh. 

0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. 
výpomoci krát. 

0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  82,00 148,00 
 
 
PASÍVA v celých € 

Názov ZS k 1.1.2013 KZ k 31.12.2013 

Vlastné imanie a  záväzky 
spolu 

31 091,00 33 831,00 

Vlastné imanie  19 566,00 19 261,00 
z toho:   
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia 19 566,00 19 566,00 
Záväzky 495,00 3 537,00 
z toho:   
Rezervy 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 42,00 
Dlhodobé záväzky 0,00 0,00 
Krátkodobé záväzky 495,00 495,00 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 3 000,00 
Časové rozlíšenie  11 030,00 11 033,00 
 
Súčasťou  vlastného imania je aj vykázaný účtovný hospodársky výsledok za účtovné obdobie 
2013 , ktorý je vo výške  -305,00 EUR, ktorý navrhujeme preúčtovať na nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
V. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 
 
Obec k 31.12.2013 eviduje tie to záväzky: 

- voči dodávateľom  495,00 € 
- voči štátnemu rozpočtu 42,00 € 
- voči fyzickej osobe 3 000,00 € 

 
Obec uzatvorila v r. 2013 Zmluvu o pôžičke dňa 17.9.2013 na nákup DHM - projekt „L-Ú-Č-K-A“.  
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VI. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013 
 
   

Názov 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Bežný rozpo čet     
Bežné príjmy 20 258,00 26 231,00 
Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV) 23 163,00 27 352,00 
Bežný rozpočet (P-V)      
(+prebytok, -schodok) -2 905,00 - 1 121,00 
Kapitálový rozpo čet     
Kapitálové príjmy 3 530,00 123,00 
Kapitálový  výdavky (vrátane limitov RO na BV) 2 800,00 3 457,00 
Kapitálový rozpočet (P-V)     
(+prebytok, -schodok) + 730,00 - 3 334,00 
Rozpo čet B+K bez FO    
Príjmy celkom 23 788,00 26 354,00 
Výdavky celkom 25 963,00 30 809,00 
Rozdiel (P-V) - 2 175,00 -4 455,00 
Finan čné operácie    
Príjmy celkom  2 229,00       5 229,00 
Výdavky celkom 0,00 0,00 
Finančné operácie (P-V) 2 229,00 5 229,00 
      
Rozpo čet spolu     
Príjmy celkom 26 017,00  31 583,00 
Výdavky celkom 25 963,00 30 809,00 
 Rozdiel    
(+prebytok, -schodok) +54,00 + 774,00 
 
 
Prebytok rozpočtu v sume 774,00 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov z znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 774,00 €. 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 
vo výške 774,00 €. 
 
 
VII. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.. Rezervný fond sa nevedie na 
samostatnom bankovom účte, ale analyticky na bežnom účte. O použití rezervného fondu 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  
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Fond rezervný  Suma v € 
ZS k 1.1.2013 2 229,02 
Prírastky – z prebytku hospodárenia    774,41 

    -  ostatné prírastky 0 
    -  krytie schodku hospodárenia  0 

Úbytky – použitie rezervného fondu: 
- havarijný stav majetku obce: 

-vstupné prístupové schody do budovy 
OcÚ 

- autobusová zástavka („búdka“) 
- záchrana dát z disku SN 

2 229,02  
 
                               1 820,40  
 
                                  300,00  
                                  108,62 

-  ostatné úbytky 0 
KZ k 31.12.2013 774,41 
 
 
VIII. Hospodárenie príspevkových organizácií 
 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 
 
IX. Prehľad o poskytnutých zárukách  
 
Obec neposkytla záruky. 
 
X. Podnikateľská činnosť 
 
Obec nepodnikala. 
 
XI. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a. zriadeným a založeným právnickým osobám 
b. štátnemu rozpočtu 
c. štátnym fondom 
d. rozpočtom iných obcí 
e. 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 
založeným 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.  
 
a. 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 
Obec nemá obsahovú náplň. 
 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j.  príspevkovým organizáciám: 
 
Obec nemá obsahovú náplň. 
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
 

Obec nemá obsahovú náplň. 
 

 
b. 
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 
Poskytovateľ Účelové určenie 

grantu, transferu: 
-bežné výd. 
-kapitálové výd. 

Suma 
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov 

Rozdiel - 
vrátenie 

Ministerstvo vnútra SR REGOBYV 41,00 41,00  
Obvodný úrad pre ŽP Prenesené kompetencie 6,00 6,00  
Ministerstvo financií SR  Zvýšenie platov zamestnancov  

reg.školstva  
42,00 0,00 42,00 

MDVRR SR Kritický stav cestnej 
infraštruktúry 

331,00 331,00  

Úrad Vlády SR Zhotovenie 
priepustov,opravu,rekonštrukciu 
komunálnych komunikácii a 
mosta 

4 998,00 4 998,00  

Okresný úrad, Poprad Voľby do orgánov 
samosprávnych krajov 

597,00 597,00  

 
d. 
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: 
 
     Obec neuzatvorila v roku  2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 
 
e.  
Finančné usporiadanie voči  rozpočtom iných obcí: 
 
 
f. 
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC: 
 
     Obec neposkytla ani neprijala v roku 2013 finančné prostriedky od VÚC. 
 
 
 
    
Vypracovala:          Predkladá: 
Anna Kopaňová        Ľuboš Tatranský  
          starosta obce 
 
 
 
 
V Lúčke, dňa 12. júna 2014 
 
 
 
 


