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1 ROZPOČET OBCE NA ROK 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2013 uznesením
č.180/XII/2013/C.
Rozpočet bol počas roka zmenený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:
- prvá zmena schválená dňa 02.01.2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014
- druhá zmena schválená dňa 10.02.2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014
- tretia zmena schválená dňa 10.02.2014 rozpočtovým opatrením č. 3/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 01.03.2014 rozpočtovým opatrením č. 4/2014
- piata zmena schválená dňa 01.05.2014 rozpočtovým opatrením č. 5/2014
- šiesta zmena schválená dňa 28.05.2014 rozpočtovým opatrením č. 6/2014
- siedma zmena schválená dňa 01.06.2014 rozpočtovým opatrením č. 7/2014
- ôsma zmena schválená dňa 05.06.2014 rozpočtovým opatrením č. 8/2014
- deviata zmena schválená dňa 26.06.2014 rozpočtovým opatrením č. 9/2014
- desiata zmena schválená dňa 30.07.2014 rozpočtovými opatrením č. 10/2014
- jedenásta zmena schválená dňa 05.08.2014 rozpočtovým opatrením č. 11/2014
- dvanásta zmena schválená dňa 08.09.2014 rozpočtovým opatrením č. 12/2014
- trinásta zmena schválená dňa 01.10.2014 rozpočtovým opatrením č. 13/2014
- štrnásta zmena schválená dňa 01.10.2014 rozpočtovým opatrením č .14/2014
- pätnásta zmena schválená dňa 10.11.2014 rozpočtovým opatrením č. 15/2014
- šestnásta zmena schválená dňa 11.11.2014 rozpočtovým opatrením č. 16/2014
- sedemnásta zmena schválená dňa 12.11.2014 rozpočtovým opatrením č. 17/2014
- osemnásta zmena schválená dňa 01.12.2014 rozpočtovým opatrením č. 18/2014
- devätnásta zmena schválená dňa 31.12.2014 rozpočtovým opatrením č. 19/2014.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2014 v €

Rozpočet po zmenách
2014 v €
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

117.491,31 €

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

116.376,13 €

115.346,00 €
0,00 €
2.145,31 €

96.796,81 €
3.247,32 €
16.332,00 €
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2 ANALÝZA PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2014 V €
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

117.491,31

115.681,66

98,46 %

2.1. Bežné príjmy - daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

102.600,00

101.229,38

98,66 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 77.000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014
poukázané prostriedky zo ŠR v prospech obce vo výške 76.908,24 €, čo predstavuje plnenie na 99,88
%.
b) Daň z nehnuteľností z pozemkov
Z rozpočtovaných 11.200 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 10.957,45 €, čo je 98.83 %
plnenie. Z celkovej zinkasovanej sumy dane z nehnuteľnosti z pozemkov 0,75 % (82,28 €) tvorili
príjmy za nezaplatenú daň z pozemkov z minulých rokov.
c) Daň z nehnuteľností zo stavieb
Z rozpočtovaných 5.450,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 4.743,70 €, čo je 87,04 %
plnenie. Z celkovej zinkasovanej sumy dane z nehnuteľnosti zo stavieb 0,19 % (9,20 €) tvorili príjmy
za nezaplatenú daň zo stavieb z minulých rokov.
d) Daň z nehnuteľností z bytov
Z rozpočtovaných 220,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 202,85 €, čo je 92,20 %
plnenie.
e) Daň za psa
Z rozpočtovaných 480,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 441,00 €, čo je 91,86 %
plnenie.
f) Daň za nevýherné hracie prístroje
V roku 2014 bolo na začiatku roka rozpočtovaných 0,00 €, avšak tento rozpočet bol v priebehu roka
upravený na 150,00 € nakoľko obec očakávala príjem tohto druhu dane. Skutočné plnenie bolo
k 31.12.2014 vo výške 150,00 EUR, čo je 100 % plnenie.
g) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 100,00 € nebol počas roka 2014 žiaden príjem a teda k 31.12.2014 bolo 0,00 %
plnenie tejto položky.
h) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 8.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 7.826,14 čo je 97,83 %
plnenie. Z celkovej zinkasovanej sumy dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2,83 %
(215,72 €) tvorili príjmy za nezaplatenú daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z
minulých rokov.
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2.2 Bežné príjmy - nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

9.446,00

8.872,34

93,93 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 730,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 691,39 €, čo je 94,71 %
plnenie. Ide o príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky zahŕňajú správne poplatky a úroky z omeškania platieb daňovníkov.
Z rozpočtovaných 1.600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 1.557,12 €, čo predstavuje
plnenie na 97,32 %.
c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Položka obsahuje príjmy za cintorínske poplatky, za oznam v miestnom rozhlase, za kopírovanie,
vodné, režijné náklady – stravovanie, za opatrovateľskú službu.
Z rozpočtovaných 6.541,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6.689,82 € / z toho príjem za
vodne činí 4.784,40 € /, čo je 102,28 % plnenie.
d) Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 5,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3,51 €, čo je 70,20 % plnenie.
e) Príjmy z dobropisov, z priestupkov a vrátky
Z rozpočtovaných 540,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 468,00 €, čo je 86,66 % plnenie.

2.3 Bežné príjmy – granty a transfery :
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

3.300,00

3.288,82

99,66 %

Obec Šarišské Sokolovce prijala v roku 2014 nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
2.
3.

MV SR Bratislava
MV SR
KÚ ŽP Prešov

176,22 REGOB
3.098,96 VOĽBY
13,64 ochrana prírody a krajiny – ŽP

SPOLU
3.288,82
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Bežné príjmy spolu: 113.390,54 €
2.4 Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

0,00

0,00

100 %

V roku 2014 neboli plánované žiadne kapitálové príjmy a ani tieto príjmy neboli v roku 2014 prijaté.

Kapitálové príjmy činia sumu 0,00 €.
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2.5 Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

2.145,31

2.291,12

100,00 %

V roku 2014 boli do rozpočtu obce zapojené nevyčerpané finančné prostriedky z rezervného fondu
v hodnote 2.145,31 €, ktoré boli v 100,00 % hodnote prevedené z účtu rezervného fondu na bežný účet
obce z dôvodu čerpania.
Ďalej boli skutočné prijaté prostriedky zo sociálneho fondu – nerozpočtované v celkovej výške 145,81
EUR.

Finančné príjmy činia sumu 2.2291,12 €.
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3 ANALÝZA PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2014 V €
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

116.376,13

111.437,73

95,75 %

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

96.796,81

92.076,25

95,12 %

3.1 Bežné výdavky

v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

v€
% plnenia

Obec
Finančná a rozpočtová oblasť
Všeobecne verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obci
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia
Knižnice
Kultúrne služby vrátane kult. domov
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoloč. služby
Nedefinovateľné vzdelávanie

55.657,81
2.240,00
3.098,96
2.300,00
710,00
6.034,66
7.800,00
66,00
1.637,64
4.811,74
4.988,78
2.938,00
1.563,02
514,00
900,00
132,20
640,00
764,00

53.430,59
1.226,24
3.098,96
1.999,52
637,64
5.881,46
7.680,57
66,00
1.607,43
4.740,34
4.984,06
2.931,95
1.529,55
424,69
391,97
131,78
550,00
763,50

95,99
54,74
100,00
86,94
89,81
97,46
98,47
100,00
98,16
98,52
99,91
99,79
97,86
82,62
43,55
99,68
85,94
99,93

Spolu

96.796,81

92.076,25

95,12

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 29.697,85 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 29.690,11 €, čo je 99,97
% plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu a členov volebnej komisie.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10.173,19 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 10.073,63 €, čo je 99,02
% plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov a členov komisií za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 53.918,22 € boli skutočne čerpané k 31.12.2014 prostriedky vo výške 49.605,44 €,
čo predstavuje čerpanie 92,00 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 707,55 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 vo výške 707,55 €, čo predstavuje
100,00 % plnenie.
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, návratnou finančnou výpomocou
Z rozpočtovaných 2.300,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 vo výške 1.999,52 €, čo
predstavuje 86,94 % plnenie.

Bežné výdavky činia sumu 97.752,52 €.
3.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

v€
% plnenia

3.247,32

3.179,54

97,91

v tom :
Funkčná klasifikácia

rozpočet

Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Spolu

v€
% plnenia

skutočnosť

102,00
1.000,00
2.145,32

102,00
932,23
2.145,32

100,00
93,22
100,00

3.247,32

3.179,54

97,91

a) Rozvoj obcí
Jedná sa o investície na projektovú dokumentáciu k výstavbe detského ihriska. Ide o faktúru
uhradenú v roku 2014.
b) Zásobovanie vodou
Položka obsahuje výdavky na obstaranie a montáž vodovodných prípojok k vodovodnému
potrubiu vo výške 932,23 €.
d) Verejné osvetlenie
V roku 2014 tieto výdavky vznikli v dôsledku úhrady záväzkov za nové vianočné osvetlenie
v celkovej výške 919,64 EUR a taktiež za 6 ks nových LED svietidiel verejného osvetlenia
v celkovej výške 1.225,68 EUR.

Kapitálové výdavky činia sumu 3.179,54 €.

3.3 Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

16.332,00

15.828,89

96,92

V roku 2014 boli uhradené záväzky voči bankám (záväzok vo forme krátkodobého i dlhodobého
úveru) v celkovej výške 15.828,89 €.

Finančné výdavky činia sumu 15.828,89 €.
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4 NÁVRH NA POUŽITIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2014
Prebytok hospodárenia vo výške 18.134,75 €, 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 v znení neskorších, navrhujeme použiť nasledovne:
tvorba rezervného fondu vo výške 2.305,86 €
finančné operácie výdaj – splátky istiny bankových úverov vo výške 15.828,89 €
Rozpočet 2014

Rozpočet 2014 - výkaz FIN 104

TEXT

2013 Záv.účet

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet /prebytok,
schodok/

Kapitál rozpočet /prebytok,
schodok/
Fin príjmové operácie
Fin výdavkové operácie

Upravený

Skutočnosť

139.937,11

101.795,00

115.346,00

113.390,54

97.752,52

83.952,00

96.796,81

92.076,25

+ 42.184,59

+ 17.843,00

+ 18.549,19

+ 21.314,29

Kapitál príjmy
Kapitál výdavky

Schválený

0,00

0,00

0,00

0,00

21.151,54

0,00

3.247,32

3.179,54

-21.151,54

0,00

-3.247,32

- 3.179,54

5.933,69

0,00

2.145,31

2.145,31

16.260,00

16.332,00

16.332,00

15.828,89

Finančné operácie /prebytok,
schodok/

-10.326,31

- 16.332,00

- 14.186,69

- 13.683,58

Konečné hospodárenie obce

+10.706,74

+ 1.511,00

+ 1.115,18

+ 4.451,17

Konečné hospodárenie obce –
prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu

+21.033,05

+ 17.843,00

+ 15.301,87

+ 18.134,75

0,00

0,00

0,00

0,00

+21.033,05

+ 17.843,00

+ 15.301,87

+ 18.134,75

nevyčerpané účelové dotácie s
použitím v nasledujúcom roz roku
Celkový prebytok/schodok za rok
2014 – prebytok z kapitálového
a bežného rozpočtu

Stav bankových účtov
názov účtu
VÚB
PRIMA BANKA
VÚB – Sociálny fond
VÚB – Rezervný fond

číslo účtu

kód banky

Celkom bankové úvery

Rozdiel
2013-2014

16126572 0200

4.594,83

3.037,53

-1.557,30

5.731,56

209,59

-5.521,97

1766073259 0200

1.174,27

861,79

-312,48

1230016126572 0200

238,58

8.800,01

8.561,43

11.739,24

12.908,92

1.169,68

390,91

1.216,35

825,44

52116611 0200

16.666,82

5.818,25

-10.848,57

401708 5600

41.053,88

35.641,88

- 5.412,00

57.720,70

41.460,13

- 16.260,57

Pokladnica

dlhodobý úver

k 31.12.2014
EUR

0401112003 5600

spolu bankové účty
podľa výpisov

krátkodobý úver úver na
rek KD a OcU

k 31.12.2013
EUR

účet 261 – Peniaze na ceste – 12,30 €
Navrhujeme na účet rezervného fondu previesť prebytok vo výške 2.145,31 € a čerpanie
rezervného fondu v roku 2014 vo výške 2.305,86 €, ktoré nebolo potrebné čerpať, keďže
hospodárenie k 31.12.2014 bolo kladné. Prevod na účet rezervného fondu bude
v celkovej hodnote 4.451,17 €.1
1

BaÚ spolu + Pokladnica – SF – RF – ú 261 = 12.908,92 + 1.216,35 – 861,79 – 8.800,01 – 12,30 = 4.451,17 EUR
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5 TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO
A SOCIÁLNEHO FONDU
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
Vedie sa na samostatnom bankovom účte č.1230016126572/0200. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond

Suma v €

ZS k 1.1.2014

238,58

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2013

+10.706,74

- prebytok hospodárenia 2014

+ 2.305,86

- nevyčerpané čerpanie RF v roku 2014

+ 2.145,31

Úbytky - použitie rezervného fondu

-2.145,31

- ostatné úbytky

0

Konečný zostatok fondu k 31.12.2014

13.251,18

Prevod v hodnote 4.451,17 € bude zrealizovaný v roku 2014 na účet RF. Na bankovom
účte RF stav k 31.12.2014 bol 8.800,01 €.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady čerpania sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel

Suma v €
1.179,44
86,97

Úbytky - čerpanie SF

399,45

KZ k 31.12.2014

867,45

Tvorba SF za mesiac 12 2014 vo výške 5,66 € odvedená vo výplatnom termíne v januári
2014. Stav bankového účtu SF bol k 31.12.2014 vo výške 861,79 €.
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6 FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV
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.

Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej, príspevkovej organizácie ani obchodnej spoločnosti.

Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky, kapitálové výd.
-2-

KÚ

BV - ochrana prírody a krajiny

MV SR

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2014
-3-

Suma použitých
prostriedkov v roku
2014
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

13,64 €

13,64 €

0,00

BV – REGOB

167,22 €

167,22 €

0,00

MV SR

BV – VOĽBY

3098,96 €

3.066,17 €

32,79

ŽP SR

BV - Recyklačný fond

66,00 €

66,00 €

0,00

Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky, kapitálové výdavky
-1-

Futbalový klub TJ SOKOL - bežné výdavky

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2014
-2-

2.000,00 €

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2014
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2.000,00

-4-

0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.
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7 BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2014 V €
č.r. TEXT

A

EUR

č.r. Text

Aktíva (A+B+C)

883,179,09

Neobežný majetok

862.842,77

A

Vlastné imanie (pasíva A+B+C)

883,179,09

Vlastné imanie

549.315,29

z toho: DNM

v tom: oceňovacie rozdiely

DHIM

765.297,36

D finančný majetok
B

Obežný majetok

Fondy

97.545,41
20.289,70

z toho: Zásoby

výsledok hospodárenia
B

245

47.976,41

v tom: rezervy
zúčt.medzi subjekt.VS

Dlhodobé pohľadávky

dlhodobé záväzky

Finančné účty

5.737,37

46,62

720,00

867,45

krátkodobé záväzky

14.307,33

Časové rozlíšenie

549.315,29

Záväzky

Zúčt. medzi subjekt.VS

Krátkodobé pohľadávky

C

EUR

4.928,83

bankové úvery a výpomoci
C

Časové rozlíšenie

41.460,13
285.887,39

8 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2014
Obec Šarišské Sokolovce je dlžníkom VÚB Banky a Prima Banky. Vývoj celkovej
zadlženosti obce v roku 2014 je priblížený v nasledujúcej tabuľke.
Banka
Prima B.
VÚB

č.účtu

ZS k 1.1.2014

040111/5600
52116611/0200

-41.053,88 €
-16.666,82 €

KS k 31.12.2014
-35.641,88 €
-5.818,25 €

splatnosť úveru
30.06.2023
30.06.2015

Obec neeviduje pôžičky od fyzických osôb.

V Šarišských Sokolovciach, dňa 29.5.2015
Vypracovala: Mgr. Štefánia Haviarová
Schválil : Ing. Daniel Mikolaj, PhD.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce s výrokom - celoročné hospodárenie
bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 18.134,75 €, zisteného 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 v znení neskorších, na :
- tvorba rezervného fondu vo výške 2.305,86 €
- finančné operácie výdaj – splátky istiny bankových úverov vo výške 15.828,89 €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod do rezervného fondu zostatok finančných operácií vo
výške 2.145,31 €.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014
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