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Záverečný účet Obce Bajerovce 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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6. 12. 2012 uznesením č.22/2012.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 28. 6. 2013 uznesením č. 27/2013
- druhá zmena schválená dňa 13. 12. 2013 uznesením č. 4/31/5
Rozpočet obce k 31.12.2013 v €

118 194,00

Rozpočet
po zmenách
279 137,00

100 844,00
15 000,00
0,00
2 350,00
118 194,00

126 172,00
2 500,00
148 115,00
2 350,00
279 137,00

59 894,00
0,00
15 000,00
43 300,00

81 350,00
58 068,00
92 547,00
47 172,00

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
126 172,00

Skutočnosť k 31.12.2013
126 227,07

% plnenia
100,04

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
85 155,00

Skutočnosť k 31.12.2013
84 932,11

% plnenia
99,74

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 71 500,- € z výnosov dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 71 377,84 € čo predstavuje plnenie na
99,83 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 10 900,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 10 854,73 €, čo je
99,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 8 160,99 €, dane zo stavieb boli vo
výške 2 693,74 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 10 832,54 €, za nedoplatky
z minulých rokov 22,19 €. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo
výške 585,87 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 155 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 150 €, čo je 96,77 %
plnenie. Obec eviduje pohľadávky na dani za psa 50 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 2 600,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 2 549,54 €, čo je
98,06 % plnenie. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad vo výške 123,94 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
9 631,00

Skutočnosť k 31.12.2013
9 906,78

% plnenia
102,86

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 637,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1 634,79 €, čo je
99,86 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 107,55 €, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1 527,24 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 7 994,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 8 271,99 € čo je
103,48 % plnenie. Ide o príjmy so správnych poplatkov 331,60 €, za rozhlasovú reláciu
a kopírovanie 107,30, za prieskumné územie 301,89 €, úroky a iné príjmy 695,40 €, výnos
z akcie festival 2 160,- €, príjem z darov 1 050,-€, pôžičky 3 000,00 €, iný výnos 625,80 €,
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
31 386,00

Skutočnosť k 31.12.2013
31 383,18

% plnenia
99,99

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
ÚPSVaR
4 815,83
Projekt § 50j
2.
Úrad vlády SR
1 200,00
Kultúra - festival
3.
Ministerstvo vnútra, PHZZ
1 200,00
Dobrovoľný hasičský zbor
4.
Obvodný školský úrad
20 214,00
Normatívne prostr. - prenes. výkon
5.
MDVaRR
938,25
Cestná infraštruktúra
6.
Obvodný úrad – VVS
101,31
Evidencia obyvateľov – REGOB
7.
ÚPSVaR
368,75
Stravné pre deti v HN
8.
Obvodný úrad - ŽP
26,57
Život. prostr. – prenes. výkon
9.
ÚPSVaR
33,20
Školské potreby pre deti v HN
10.
MPSVaR
800,00
Humanitárny príspevok občanom
11.
Okresný úrad, odbor VVS
600,00
Voľby do orgánov VÚC
12.
Ministerstvo financií SR
964,00
Navýšenie miezd- školstvo
13.
Okresný úrad, katastr. odbor
121,27
ROEP
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
2 500,00

Skutočnosť k 31.12.2013
0,00

% plnenia
0,00

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 2 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 0 €, čo je 0 % plnenie.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
148 115,00

Skutočnosť k 31.12.2013
148 405,71

% plnenia
100,20

V roku 2013 bol prijatý dlhodobý bankový úver vo výške 77 260,00 € schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2012 uznesením č. 23/2012, ktorý k 31.12.2013 bol vo výške
70 176,00 €, ďalší úver, ktorý bol prijatý v roku 2013 bol kontokorentný úver vo výške
5 000,00 €, ktorý k 31. 12. 2013 bol vo výške 0,00 €. Na refundáciu projektu v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika bola prijatá finančná
pôžička vo výške 47 354,38 €, ktorá po prijatí krátkodobého úveru – Eurofondy vo výške
23 500,00 € schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 1. 12. 2013 uznesením č. 5/30/6,
bola k 31. 12. 2013 vo výške 23 854,38 €. Iné finančné príjmy bolo vrátenie finančnej
výpomoci občanom vo výške 177,50 € a tvorba sociálneho fondu vo výške 113,83 €.
.
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6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
2 350,00

Skutočnosť k 31.12.2013
1 837,00

% plnenia
78,17

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Poplatky a platby – MŠ a ŠKD
Príjem ŠJ – réžia

337,00 €
1 500,00 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
231 965,00

Skutočnosť k 31.12.2013
234 600,79

% plnenia
101,14

Skutočnosť k 31.12.2013
83 986,85

% plnenia
103,24

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
81 350,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Všeobecné verejné služby inde nekl.
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obci
Verejné osvetlenie
Ostatné kult. služby vrátane KD
Vysielacie a vydavateľské služby
Rekreácia, kult. a nábož. inde neklas.
Ďalšie sociálne služby staroba
Dávky soc. pomoci – občanom v HN
Spolu

Rozpočet
51 050,00
2 096,00
442,25
3 800,00
662,66
3 167,00
2 628,00
7 816,09
1 919,00
192,00
20,00
5 983,00
332,00
1 242,00
81 350,00

Skutočnosť
52329,45
2 086,91
442,25
4 169,07
661,43
3 272,58
3 104,83
8 311,09
1 918,70
191,50
20,40
5 982,48
331,76
1 164,40
83 986,85

% plnenia
102,51
99,57
100,00
109,71
99,81
103,33
118,14
106,33
99,98
99,74
102,00
99,99
99,92
93,75
103,24

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /610/
Z rozpočtovaných 33 435,93 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 33 859,50 €, čo
je 101,27 % čerpanie. Patria tu mzdové prostriedky zamestnancov obce z pracovnoprávnych
vzťahov. Konkrétne mzdy starostu, pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, zamestnancov
z ÚPSVaR podľa § 50j, a na dohody.
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b) Poistné a príspevok do poisťovní /620/
Z rozpočtovaných 8 522,26 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 8 985,20 €, čo je
105,43 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
z miezd za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby /630/
Z rozpočtovaných 28 016,84 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 27 063,56 €, čo
je 96,59 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poistné a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery /640/
Z rozpočtovaných 7 575,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 7 653,43 €, čo
predstavuje 101,03 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami /650/
Z rozpočtovaných 3 803,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 4 169,07 €, čo
predstavuje 109,63 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
58 068,00

Skutočnosť k 31.12.2013
58 068,24

% plnenia
100,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Cestná doprava - MK
Rekreačné a športové služby –
multifunkčná hracia plocha
Rekreácia, kultúra a nábož. inde nekl.
– prírodný amfiteáter
Spolu

rozpočet
9 000,00
23 854,00

skutočnosť
9 000,00
23 854,38

% plnenia
100,00
100,00

25 214,00

25 213,86

99,99

58 068,00

58 068,24

100,00

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
92 547,00

Skutočnosť k 31.12.2013
92 545,70

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných 92 547,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 vo výške 92 545,70 €, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
47 172,00

Skutočnosť k 31.12.2013
41 748,20

% plnenia
88,50
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
21 569,00 €
Materská škola
9 580,53 €
Školská jedáleň
9 550,79 €
Školský klub detí
1 014,68 €
Dávka HN
33,20 €
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /610/
Z rozpočtovaných 25 785,93 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 25 554,06 €.
Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov školy.
b) Poistné a príspevok do poisťovní /620/
Z rozpočtovaných 8 586,67 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 8 142,90 €. Sú tu
zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby /630/
Z rozpočtovaných 12 765,40 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 8 018,04 €. Ide
o prevádzkové náklady všetkých stredísk školy ako sú cestovné náhrady, energie, poštovné
a telekomunikačné služby, materiál, knihy, palivo, poistenie majetku školy, rutinná
a štandardná údržba objektu a zariadenia, stravovanie zamestnancov a iné tovary a služby.
d) Bežné transfery /640/
Z rozpočtovaných 34,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 33,20 €. Sú to
výdavky na dávky v hmotnej núdzi.

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2013

Rozpočet
Bežný
Kapitálový
Spolu
Finančné operácie
Hospodárenie obce

Príjmy v €
128 064,07
0
128 064,07
148 405,71
276 469,78

Výdavky v €
125 735,05
58 068,24
183 803,29
92 545,70
276 348,99

Výsledok
hospodárenia v
€
2 329,02
-58 068,24
-55 739,22
55 860,01
120,79

Finančné operácie príjmové i výdavkové sú súčasťou rozpočtu obce, ale nevstupujú do
výsledku hospodárenia.
Schodok rozpočtu vo výške 55 739,22 € 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 z. n. p. bol vysporiadaný z finančných operácií.
Zostatok finančných operácií vo výške 55 860,01 € bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 55 739,22 €.
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Zostatok finančných operácií po vysporiadaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo
výške 120,79 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 12,08 €
- sumu 108,71 € použiť v rozpočtovom roku 2014 na kapitálové výdavky
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške 12,08 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2013

2,13

Prírastky

0,00

Úbytky

0,00

KZ k 31.12.2013

2,13

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2013

644,12

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %

120,26

Úbytky

748,95

KZ k 31.12.2013

15,43

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

143 232,86

181 368,10

Neobežný majetok spolu

105 157,75

143 837,89

100 510,60

139 190,74

4 647,15

4 647,15

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie DHM
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Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

38 075,11

37 530,21

35 313,02

35 313,02

2 093,58

1 508,59

582,33

622,42

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

86,18

86,18

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

143 232,86

181 368,10

Vlastné imanie

- 2 679,41

- 3 312,95

Fondy

- 1 572,58

- 1 471,37

Výsledok hospodárenia

- 1 106,83

- 1 841,58

Záväzky

105 568,98

146 058,80

135,52

2 038,42

0,00

1 270,20

644,12

15,43

Krátkodobé záväzky

30 434,03

9 804,37

Bankové úvery a výpomoci

74 355,31

132 930,38

Časové rozlíšenie

40 343,29

38 622,25

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
93 676,00 €
- voči dodávateľom
4 860,26 €
- voči zamestnancom
2 991,18 €
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- voči Sociálnej a ZP
1 005,79 €
- voči daňovému úradu
168,12 €
- finančné výpomoci
39 254,38 €
Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o termínovanom úvere vo výške 77 260,00 € na
refinancovanie faktúr a predčasné splatenie investičného úveru splatného do roku 2020.
Splátky úveru a úrokov z úveru sú mesačné. Obec uzatvorila v roku 2013 aj Zmluvu
o kontokorentnom úvere vo výške 5 000,00 €.

Výška prijatého
úveru
76 346,01 €
9 000 €
5 000,00
77 260,00
23 500,00

P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.

Výška
splátky
531,10

644,00

Zabezpečenie
úveru
Bianko zmenka
Bianko zmenka
Bianko zmenka
Bianko zmenka
Bianko zmenka

Zostatok
k 31.12.2013
0,00
0,00
0,00
70 176,00
23 500,00

Splatnosť
r. 2020
r. 2013
r. 2014
r. 2023
r. 2014

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

ZŠ s MŠ Bajerovce
20 537,00
20 537,00
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia
ZŠ s MŠ Bajerovce

Rozdiel - vrátenie
0,00

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

21 579,95

21 579,95

0,00
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

MV PHZZ

Dobrovoľný hasičský zbor

1 200,00

0,00

1 200,00

ÚV SR

Kultúra - festival

1 200,00

1 200,00

0,00

ÚPSVaR

Projekt §50j

4 815,83

4 815,83

0,00

ÚPSVaR

HN – strava, školské potreby

401,95

401,95

0,00

MPSVaR

Humanit. príspevok občanom

800,00

795,65

4,35

Okr. úrad

Normatívne prostriedky

20 214,00

20 214,00

0,00

Okr. úrad

Regob – prenes. Kompetencie

101,31

101,31

0,00

Okr. úrad

Voľby do orgánov VÚC

600,00

508,10

91,90

Obv. úrad

ŽP – prenesený výkon

26,57

26,57

0,00

Min. dopr.

Cestná infraštruktúra

938,25

938,25

0,00

MF SR

Navýšenie miezd – školstvo

964,00

964,00

0,00

Okr. úrad

ROEP

121,27

121,27

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2013 poskytla z rozpočtu obce dotáciu na centrá voľného času iným obciam
v celkovej sume 432,40 €.
Obec
Šarišské Dravce
Lipany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

391,00
41,40

391,00
41,40

0,00
0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala v roku 2013 finančné prostriedky od VÚC.
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9. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 120,79 €, 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:
- tvorbu rezervného fondu
12,08 €
- sumu 108,71 € použiť v rozpočtovom roku 2014 na kapitálové výdavky

Vypracovala: Lichvarčíková Marta

Predkladá: Michal Sekerák
starosta obce
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