
     Záverečný účet 2013 
 
 Po skončení rozpočtového roka obec Nižná Slaná spracovala údaje o rozpočtovom 

hospodárení do Záverečného účtu Obce Nižná Slaná. Povinnosť zostaviť záverečný účet obce 

vyplýva zo zákona NR SR č.583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov. 
 Záverečný účet Obce Nižná Slaná za rok 2013 je spracovaný v zmysle §16 uvedeného 

zákona,  obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa § 10 ods. 3 

v súlade s rozpočtovou klasifikáciou (rozpočtové hospodárenie), bilanciu aktív  a pasív, 

prehľad o poskytnutých zárukách, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení 

príspevkových a rozpočtových organizácií a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej 

činnosti. 
Podkladom pre vypracovanie tohto Záverečného účtu Obce Nižná Slaná, ako 

súhrnného dokumentu, je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo účtovníctva 

o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy za 

hodnotené obdobie. Skutočné výsledky sa porovnávajú k schválenému rozpočtu. 
 Prerokovanie záverečného účtu v obecnom zastupiteľstve sa uzatvára jedným 

z výrokov: 
• celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

• celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 
 

Ak sa schváli záverečný účet s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať 

opatrenia na nápravu nedostatkov. 
Návrh Záverečného účtu Obce Nižná Slaná prerokuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 

do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 
 
 

• ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 
 
  

 Finančné hospodárenie Obce Nižná Slaná sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 

uznesením Obecného zastupiteľstva  č. 5/5/2012-1 zo dňa 05. 12. 2012. Následne na základe 

uznesenia OZ č. 8/6/2007-1 zo dňa 7.11.2007, ktorým OZ poverilo starostu obce Ing. Jána 

Vielohu upravoval sa rozpočet podľa potreby. Prvá úprava bola 31.1.2013, druhá úprava bola 

dňa 30. 09. 2013 a tretia úprava bola 31.12.2013.  
 

 Podľa spomínaného zákona §16 ods.5 má záverečný účet obsahovať údaje 

o rozpočtovom hospodárení, ktoré sú pre prehľadnosť  rozdelené do týchto častí: 
 

• Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2013 
a.)  tabuľková časť 
b)   komentár k plneniu príjmov a výdavkov 

• Hospodárenie obce a použitie prebytku hospodárenia za rok 2013 

• Finančné usporiadanie vzťahov  k štátnemu rozpočtu 
• Hospodárenie peňažných fondov 

 

 

 

 

 



Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2013 
 

Záverečný účet v časti Údaje o plnení rozpočtu obsahuje porovnanie údajov skutočnosti 

vo vzťahu k schválenému a upravenému rozpočtu. Upravený rozpočet predstavuje schválený 

rozpočet zmenený rozpočtovými opatreniami podľa ustanovenia §14 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Súčasťou je prehľad o operatívnej evidencii vykonaných 

rozpočtových opatrení v priebehu rozpočtového roka. 
Tieto údaje sa preberajú z podkladov finančných výkazov obce. Rozpočet je nástrojom pre 

finančné riadenie, ktorý zároveň poskytuje prehľad o finančnom rozsahu činností 

v podrobnom členení podľa kódov zdroja, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie. 
 
 Schválený 

rozpočet 
Prvá úprava Druhá 

úprava 
Tretia úprava 

Bežný 

rozpočet 

    

Bežné príjmy 749 072 781 813 787 165 876 545,36 

Bežné 

výdavky 
732 272 776 575 781 927 847 780,22 

rozdiel 16 800 5 238 5 238 28 765,14 
 
 
 Schválený 

rozpočet 
Prvá úprava Druhá 

úprava 
Tretia úprava 

Kapitálový 

rozpočet 

    

Kapitálové 

príjmy 

325 134 325 134 325 134 15 842 

Kapitálové 

výdavky 

339 000 348 534 348 535 31 769 

rozdiel -13 866 -23 400 -23 400 -15 927 
 
 
 Schválený 

rozpočet 

Prvá úprava Druhá 

úprava 

Tretia úprava 

Finančné 

operácie 

    

príjmové 13 866 34 963 34 963 23 309,63 

výdavkové 16 800 16 800 16 800 10 800 

rozdiel -2 934 18 163 18 163 12 509,63 
 
 Schválený 

rozpočet 
Prvá úprava Druhá 

úprava 
Tretia úprava 

Rozpočet 

celkom 

    

Príjmy 

celkom 
1 088 072 1 141 910 1 147 262 915 696,99 

Výdavky 

celkom 
1 088 072 1 141 909 1 147262 890 349,22 

Rozdiel 

celkom 

0 1 0 25 347,77 



 Rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky sa vykazujú vo Výkaze o plnení príjmov 

a výdavkov FIN 1-12. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov podľa rozpočtovej 

klasifikácie do rozpočtových programov a podprogramov je uvedené v tabuľkovej forme 

a vysvetlené v hodnotiacej správe k programovému rozpočtu (komentári k čerpaniu rozpočtu), 

ktorý je súčasťou Záverečného účtu Obce Nižná Slaná. 
 

 

• Hodnotenie obce 
 

Od l. januára  2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového 

hospodárenia, to znamená prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu, v účtovníctve nevykazuje. 
Prebytok a schodok rozpočtu sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných 

rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie 

pričom pre zaradenie príjmu lebo výdavku do plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku je 

rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce. Do plnenia 

obce sa zahrnú len tie rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré  sa 

uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. 
Prebytok  rozpočtu zistený podľa §10 ods.3 písm. a) a b), ktorý bol upravený podľa §16 ods.6 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zdrojom peňažných fondov, to 

znamená  rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov, ktoré tvorí obec na základe 

svojho rozhodnutia. Obec tvorí rezervný fond podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva 

najmenej však vo výške 10%. Zostatky peňažných fondov neprepadajú a prenášajú sa do 

nasledujúceho rozpočtového roka . Peňažné fondy sa používajú prostredníctvom rozpočtu 

obce. O ich použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré upravujú možnosti použitia peňažných 

fondov na rozpočtové výdavky.  Zapojenie peňažných fondov do rozpočtu je príjmovou 

finančnou operáciou. 
Podľa rozpočtových pravidiel hospodárenia samospráv sa celkový rozpočet vnútorne člení na 

bežný, kapitálový a finančné operácie. Do výsledku príslušného kalendárneho roka sa 

zahŕňajú len bežné a kapitálové rozpočty, ktoré vyjadrujú príjmy a výdavky vytvorené 

v danom roku. Do tohto hodnotenia výsledku sa nezahŕňajú finančné operácie t.j. prostriedky, 

ktoré sú zo zdrojov vytvorených v minulých rokoch, prípadne návratné finančné prostriedky 

(úvery). 
 
 

Obec  ukončila hospodárenie roka 2013 vrátane finančných operácií s celkovými 

príjmami 902 891,30 € a s celkovými výdavkami v sume 862 898,66 €, rozdiel medzi  

príjmami a výdavkami je suma 39 992,64 €. V tejto sume sú zahrnuté aj uzávierkové operácie 

medzi zriaďovateľom a RO – ZŠ s MŠ 
 

Uzávierkové operácie účet  699 ZŠ s MŠ         16,10 € 
Uzávierkové operácie  účet 584 rok 2013             -36,70 € 

Uzávierkové operácie účet 584 rok 2012      -584,70 € 

 

spolu:          -605,30 € 
 

 

 

 

 



Hospodárenie obce k 31.12.2013 za bežné príjmy a bežné výdavky 
 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

k 31.12.2012 
% plnenia 
k rozpočtu 

Bežné príjmy      
ZŠ 

spolu 

731 256,00 
  17 816,00 

749 072,00 

858 223,36 
   18 322,00 

876 545,36 

850 518,19 
13 222,05 

863 740,24 

98,54 

Bežné 

výdavky ZŠ 

spolu 

248 456,00 
483 816,00 

732 272 

287 589,22 
 560 191,00 

847 780,22 

281 120,59 
541 724,95 

822 845,54 

97,06 

 

Prebytok hospodárenia z rozpočtovaných 
bežných príjmov a výdavkov    40 894,70 € 

                 

Hospodárenie obce k 31.12.2013 za kapitálové príjmy  a kapitálové výdavky 
 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

k 31.12.2011 
% plnenia 
k rozpočtu 

Kapitálové 

príjmy 
325 134,00 15 842,00 15 841,43 100 

Kapitálové 

výdavky 

339 000,00 31 769,00 29 259,94 92,10 

 

Schodok hospodárenia z rozpočtovaných 
kapitálových príjmov a výdavkov    - 13 418,51 € 
schodok hospodárenia kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmovými fin. operáciami 
 

Hospodárenie obce k 31.12.2013 za príjmové a výdavkové finančné operácie 
 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2011 

% plnenia 

k rozpočtu 

Príjmy    HČ 

finančných 

operácií  

13 866,00 
 
 

23 309,63 
 
 

23 309,63 
 

100,00 

Výdavky HČ 

finančných 

operácií  

16 800,00 
 
 

10 800,00 
 
 

10 793,18 
 
 

99,94 

 

Prebytok z finančných operácií   z HČ je  12 516,45 € 
 

Prebytok hospodárenia z rozpočtových 

príjmov a výdavkov k 31.12.2013   39 992,64 € 
 

 Prebytok rozpočtu obce Nižná Slaná vo výške  39 992,64 € je súčasťou zostatku, ktorý 

tvoria finančné prostriedky, ktoré zostali na základných bežných účtoch a v pokladni obce. 
 

Bežné účty                  40 270,05 € 
Pokladňa                       869,77 € 
___________________________________________________________________________

Spolu:                                    41 139,82 € 



 Uvedený zostatok na bežných účtoch sa skladá z nevyčerpaných účelových finančných 

prostriedkov, ktoré ZŠ s MŠ  vrátila koncom roka na účet zriaďovateľa vo výške 13 995,60 €,  

finančné prostriedky vo výške 27 144,22 € sú zostatky na bežných účtoch a pokladne OU. 
 
  

 Výsledok hospodárenia Obce Nižná Slaná za rok 2013 zistený podľa § 2 písm.b/ a c/ a 

podľa § 10 ods.3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z .z. O rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy je: 
 

Bežné a kapitálové príjmy      879 581,67 € 
Bežné a kapitálové výdavky      852 105,48 € 

Rozdiel           27 476,19 € 
 

Pripočíta sa prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov na ZŠ a RP z roku 2013 
vyčerpaných. v roku 2012                       vo výške       11 562,50 € 

Prebytok                                            39 038,69 € 
 
 

Pre účel tvorby fondu sa z tohto prebytku odpočítavajú nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky zo štátneho rozpočtu: 

Nevyčerpané prostriedky na ZŠ z roku 2013 vo výške                     13 995,60 € 

Rodinné prídavky               23,10 € 

Príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu       5 741,43 €  
 

Výsledok hospodárenia                                                     19 278,56 € 
 

Takto zistený výsledok hospodárenia je prebytok. 

 O použití tohto prebytku rozhodne OZ podľa § 16 ods.8 zák.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. V zmysle § 15 ods.4 toho istého zákona je obec povinné 

vytvoriť rezervný fond najmenej 10% zo zisteného prebytku. 
 

Návrh na použitie v roku 2014  : 
Rezervný fond                                                    1 927,85 € 

Kapitálové výdavky       17 350,71 € 
 

• Finančné usporiadanie vzťahov k štátnemu rozpočtu 
 

V súlade s ustanovením §16 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z.  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 štátnemu 

rozpočtu a rozpočtom iných obcí. 
 

• Dotácie na prenesený výkon štátnej správy 
 

 Obci bola poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

na úseku hlásenia pobytu občanov  a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 

403,26 €, ktorá bola v plnej výške účelovo použitá. Finančné prostriedky boli poskytované 

prostredníctvom Obvodného úradu v Rožňave. 
Základným kritériom výšky poskytnutej dotácie v roku 2013 bol počet obyvateľov na území 

obce s trvalým pobytom k 31. 12. 2013, vyhláseným Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky. Suma na jedného obyvateľa v roku 2013 bola0,33 €.  



 

1.2. Finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
 

Finančný príspevok na deti v hmotnej núdzi bol poskytnutý vo výške17 343,32 € 

a v tejto výške bol aj použitý na podporu výchovy k  stravovacím návykom dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením a na učebné pomôcky vo výške 3 784,80 € na podporu 

výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. 
 Ďalej bol poskytnutý finančný príspevok  ako osobitnému príjemcovi rodinných 

prídavkov obci Nižná Slaná na deti vo výške 2 674,56 €. Vo výške 2 651,46 € bol poskytnutý 

rodičom dieťaťa na nákup potravín, oblečenia  a školských pomôcok . Zostatok vo výške 

23,10 € sa presunul do roku 2013. 
 

1.3. Finančné prostriedky súvisiace s prípravu a konaním volieb do VUC konaných   

       9.11.2013 a 23.11.2013. 
 

 Finančné prostriedky vo výške 2 251,69 € súvisiace s prípravou  a konaním volieb do 

Vyššieho územného celku ktoré obec dostala  prostredníctvom Obvodného úradu v Rožňave 

boli v plnej výške  vyčerpané na vyplatenie odmien a materiálneho zabezpečenia organizácie 

volieb. 
 

1.4. Finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Košiciach 
 

 Finančné prostriedky na prenesené kompetencie účelovo určené na výchovu 

a vzdelávanie pre ZŠ s MŠ  vo výške 413 182,80 € boli použité na bežné výdavky a to na 

normatívne finančné prostriedky  mzdy, poistné, tovary a služby a nenormatívne finančné 

prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa a na žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 13 995,60 € ostali na 

účte 357 a budú vyčerpané do 31.3.2014. 
 

1.5.Finančné prostriedky na odmeňovanie prác skladníkov CO /PIO/ 
 

 Obvodný úrad Rožňava odbor civilnej ochrany a krízového riadenia poskytol obci v 

roku 2013 finančné prostriedky vo výške 106,-- €. Tieto finančné prostriedky boli použité v 

plnej výške na odmenu pre skladníka CO. 
 

1.6.Finančné prostriedky poskytnuté z úradu práce sociálnych vecí a rodiny 
 

 V roku 2013 bol obci poskytnutý príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu 

opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 

50j zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov vo výške 5 351,68 €. Tieto finančné prostriedky boli použité v 

plnej výške na materiál, mzdy a odvody pre zamestnancov na základe dohody 

č.8/§50j/2012/R zo dňa 27.04.2012. Ďalší príspevok bol obci poskytnutý na aktivačnú činnosť 

formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo 

výške 8 990,51 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdu a odvody pre koordinátora 

menších obecných služieb a na materiál. 
 
 
 
 



1.7.Finančné prostriedky poskytnuté na projekt k refundácii mzdy a odvodov asistenta 

učiteľa implementujúceho CVS. 
 

 V rámci projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii 

marginalizovaných rómskych komunít“ boli Metodicko pedagogickým centrom Bratislava 

poskytnuté v roku 2013 finančné prostriedky vo výške 14 897,11 € na refundáciu miezd 

a odvodov pre ZŠ s MŠ Nižná Slaná. 
 

1.8.Finančné prostriedky na úhradu nákladov ROEP. 
 

 Katastrálny úrad Košice v roku 2013 poukázal obci finančné prostriedky vo výške 

453,80 €, na úhradu nákladov spojených s registrom obnovenej evidencie pozemkov                       

a právnych vzťahov k nim. 
 

1.9.Finančné prostriedky poskytnuté na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Nižná 

Slaná. 

 

 V roku 2013 boli obci poskytnuté finančné prostriedky z Úradu vlády SR – Rozpočtová 

rezerva predsedu vlády vo výške 15 741,43 € na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Nižná 

Slaná. Z finančného príspevku sa v roku 2013 vyčerpalo 10 000,-- €. Zostatok vo výške 

5 741,43 € sa presunul do roku 2014. 
 

1.10. Doplatok na mzdy zamestnancov školstva 5% 
V roku 2013 boli obci poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva financií SR vo výške 

4 017,-- € na vyrovnanie zvýšenia mzdových nákladov pre zamestnancov školstva. Tieto 

finančné prostriedky boli použité v plnej výške na mzdové a odvodové náklady.  
 

1.11. Finančné prostriedky poskytnuté v rámci projektu Terénna sociálna práca 
V roku 2013 boli obci poskytnuté finančné prostriedky z Fondu sociálneho rozvoja pri 

implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, financovaného v z 

prostriedkov Európskeho sociálneho fondu,  vo výške 11 809,76 €. Tieto finančné prostriedky 

boli použité v plnej výške na mzdové a odvodové náklady terénnych  sociálnych  

pracovníkov.  

 

1.12.Finančné prostriedky poskytnuté na údržbu miestnych komunikácii v obci Nižná 

Slaná. 

 V roku 2013 boli obci poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva dopravy, výstavy 

a regionálneho rozvoja SR vo výške1 738,52 €. Finančné prostriedky boli v plnej miere požité 

na opravu výtlkov na ulici Partizánskej v dĺžke 200 metrov a na ulici Novej v dĺžke 70 

metrov. 
 
 

• Hospodárenie peňažných fondov 
 

Sociálny fond  (účet č. 11705831255/0200) 
Stav k 1.1.2013    212,90 €    

Účtovný stav k 31. 12. 2013    252,94 € 
 

Tvorba a použitie sociálneho fondu bolo na základe zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde v znení neskorších predpisov, smernice 1/2009 o zásadách tvorby a čerpania sociálneho 



fondu a jej dodatkov a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 

odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2013 Tvorba sociálneho fondu 

bola vo výške 773,04 použitie sociálneho fondu vo výške 733,-- €.  
 

 
 

B. BILANCIA  AKTÍV A  PASÍV 
 

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe obce k 31.12.2013, ktorá je súčasťou 

rozboru hospodárenia za rok 2013 
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 a odovzdaného 

výkazu Súvaha Úč.  ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2013 predstavujú sumu 2 849 995,74 €. 
 

Členenie aktív: 
 

STRANA AKTÍV Bežné účtovné 

obdobie 
( v €) 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 
(v €) 

A.  Neobežný majetok 2 751 771,41 1 353 974,51 

.A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
1. Drobný dlhodobý nehmotný 0 0 
2. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
A.II .Dlhodobý hmotný majetok 2 507 891,29 1 110 094,39 
1.Pozemky 
2.Umelecké diela a zbierky 

1 563 918,39 
5 290,05 

195 802,01 
5 290,05 

3.Stavby 825 489,36 884 651,50 
4. Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 365,26 8 747,26 
5. Dopravné prostriedky 342,63 2 002,45 
6. Drobný dlhodobý hmotný majetok 0 0 
7. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 106 485,60 13 601,12 
A-III. Dlhodobý finančný majetok 243 880,12 243 880,12 

B. Obežný majetok 97 855,40 61 103,04 

B.1. Zásoby 4 077,61 4 077,61 
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 123,85 1 340,45 
B.III. Dlhodobé pohľadávky 0 0 
B.IV. Krátkodobé pohľadávky 51 971,02 31 979,19 
B.V. Finančné účty 41 682,92 23 705,79 
B.VI.Návratné finančné výpomoci dlhodobé 0 0 
B.VII. Návratné finančné výpomoci krátkodobé 0 0 

C. Časové rozlíšenie 368,93 931,11 

1. Náklady budúcich období 368,93 931,11 
2. Príjmy budúcich období   

 

SPOLU MAJETOK 
2 849 995,74 1 416 008,66 



Pasíva t.j. vlastné zdroje krytia majetku a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 

a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2013 predstavujú sumu 
2 849 995,74 €. 
 
 

Členenie pasív: 
 

STRANA PASÍV Bežné účtovné 

obdobie 
( v €) 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

(v €) 

A.  vlastné imanie 2 055 341,00 672 036,14 

.A.I. Oceňovacie rozdiely 0 0 
A.II. Fondy 0 0 
A.III. Výsledok hospodárenia 2 055 341,00 672 036,14 

B. Záväzky 202 048,99 113 545,63 

B.1. Rezervy 6 792,76 5 480,37 
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 19 760,13 11 562,50 
B.III. Dlhodobé záväzky 278,32 212,90 
B.IV. Krátkodobé záväzky 162 301,43 74 579,96 
B.V. Bankové úvery a výpomoci 12 916,35 21 709,90 

C. Časové rozlíšenie 592 605,75 630 426,89 

1.Výdavky budúcich období   
2. Výnosy budúcich období 592 605,75 630 426,89 
 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 
2 849 995,74 1 416 008,66 

 

C. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĹA   PRÍJEMCOV 
 

Obec neposkytla žiadnu záruku. 
 
 

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 
 

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2013 (spolu s porovnaním stavu 

k predchádzajúcemu obdobiu): 

 Záväzky podľa doby splatnosti Výška v € 

k 31.12.2013 
Výška v € 

k 31.12.2012 
Krátkodobé záväzky (r.151) spolu   
z toho 

162 301,43 74 579,96 

Záväzky v lehote splatnosti 162 301,43 74 579,96 
Záväzky po lehote splatnosti 0 0 
Dlhodobé záväzky 278,32 212,90 
Záväzky v lehote splatnosti 278,32 212,90 
Záväzky po lehote splatnosti   

Spolu ( súčet riadkov súvahový 140 a 151) 162 301,43 74 792,86 



Dlhodobé bankové úvery 
Stav k 01.01.2011        35 571,00 
Príjatý úver           0 
príslušenstvo k úveru                58 

Stav k 31.12.2013        10 916,35 
Prehľad splátok úveru:                  10 793,55 
Prehľad splátok úrokov:                            1 183,83 
 

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH A ROZPOĆTOVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ 
 
 

Hospodárenie samostatného právneho subjektu 

 Základnej školy s materskou školou, Letná 14, 049 23  Nižná Slaná 
 

     V rámci preneseného výkonu štátnej správy Základná škola s materskou školou  v roku 

2013 hospodárila s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu v celkovom 

objeme 413 182,80 €. Z tejto čiastky sú normatívne výdavky vo výške 382 105,-- €, dotácia 

na materské školy vo výške 1453,-- €, vzdelávacie poukazy  vo výške 6 327,80 €, dopravné 

pre žiakov vo výške 6 870,-- €, asistenti učiteľa vo výške 5 760,-- €, na žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia vo výške 10 667,-- €. Dotácia vo forme vlastných príjmov bola vo 

výške 177,16  €. 

Okrem tejto čiastky  bola navýšená dotácia o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012 

vo výške 10 280,-- € na normatívne výdavky a 1 282,50 € na dopravné.  V rámci projektu 

„Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych 

komunít“ bol refundované mzdové a odvodové náklady na asistentov učiteľa 

implementujúceho CVS vo výške 14 897,11 €.  Zo štátneho rozpočtu boli pridelené finančné 

prostriedky na 5% zvýšenie platov zamestnancov školských zariadení vo výške 4 017,-- € 
 Na prevádzkové a mzdové náklady MŠ, ŠJ, ŠKD  bolo poskytnutých z rozpočtu obce           

98 210,-- €. Dotácia vo forme vlastných príjmov pre originálne kompetencie v roku 2013 bola 

vo výške  13 598,79 €.   
  

Funkčná klasifikácia Skutočne 

prijaté 

dotácie 

Skutočnosť čerpania 

dotácií 
Zostatok 

v € 

Základná škola    

610 – Mzdové prostriedky 267 628 267 627,81  

620 – Odvody do PF 93 706 93 705,69  

630- Materiálové výdavky 69 085 56 104,96 12 980,00 

642 – Dopravné 8 153 7 136,90 1 015,60 

S p o l u: 438 572 424 575,36 13 995,60 
    

Materská škola    

610 – Mzdové prostriedky 27 430 27 430,78  

620 – Odvody do PF 9 842 9 842,48  

630- Materiálové výdavky 10 298 10298,13  

642- Odstupné 1 765 1 765  

S p o l u: 49 335 49 336,39  

    



ŠKD    

610 – Mzdové prostriedky 5 960 5 960,98  

620 – Odvody do PF 1 993 1 992,86  

630- Materiálové výdavky 4 103 4 102,80  

S p o l u: 12 056 12 056,64  

    

ŠJ    

610 – Mzdové prostriedky 29 850 29 849,95  

620 – Odvody do PF 10 870 10 869,61  

630- Materiálové výdavky 13 894 13894,00  

642 – Odchodné 1 143 1 143  

S p o l u: 55 757 55 756,56  

    

Spolu ZŠ s MŠ Nižná Slaná 555 720 541 724,95 13 995,60 
 
 
 
 

F. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ĆINNOSTI 
 

Tržby za vlastné výkony a tovar:   5 687,14  € 

Náklady :       5 500,15  € 

Hospodársky výsledok zisk:                                186, 99  € 
 

 

Názov položky   Suma v € 

Spotreba materiálu   739,94 

Spotreba energie   1 055,87 

Opravy a udržiavanie   0 

Ostatné služby   1 085,85 

Mzdové náklady  1 879,12 

Zákonné sociálne 

poistenie 

  497,19 

Zákonné sociálne náklady   0 

Ostatné pokuty  0 

Ostatné dane a poplatky   0 

Odpisy DHM   135,00 

Tvorba zákonných rezerv   0 

Ostatné finančné náklady   107,18 

Náklady celkom   5 500,15 

      

Tržby z predaja služieb   5 687,10 

Ostatné výnosy, finančné 

výnosy 

  0,40 

Tržby celkom   5 687,14 

 



G. HODNOTENIE  PLNENIA PROGRAMOV OBCE 
 

 Toto hodnotenie bolo doplnené do §16 ods.5 písm. g  zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy s účinnosťou o 1. septembra 2007 Hodnotenie plnenia 

programov obce bol prvý krát použitý na rozpočet na roky 2009-2011. 

 Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania , monitorovania 

a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť 

pri využívaní verejných zdrojov. 
 Plnenie programov obce je uvedené a vysvetlené v hodnotiacej správe 

k programovému rozpočtu , ktorý je súčasťou Záverečného účtu Obce Nižná Slaná. 
 
 

Rozpočet obce na rok 2013 sa zostavoval a schvaľoval  aj v programovej štruktúre. 

Výdavky rozpočtu boli rozdelené do 8 programov. Každý program mal zadefinované 

konkrétne zámery, ciele a ukazovatele, ktoré obec v plánovanom období chcela dosiahnuť. 
 
 

Program č.1: Plánovanie, manažment kontrola 
Tento program bol hlavne zameraný na výkon funkcie starostu, výkonné riadenie 

obecného úradu riešenie potrieb a poskytovanie služieb občanom, podnikateľom či 

návštevníkom Obce Nižná Slaná, členstvo v profesijných a záujmových združeniach, správa 

a údržba majetku obce, obecný informačný systém, právne a auditorské služby, zasadnutia 

orgánov obce. Všetky body programu boli priebežne plnené v priebehu roka zo strany starostu 

obce, zamestnancov obecného úradu poslancov a členom jednotlivých komisií. 
 

Program č.2 Bezpečnosť 
Program zahŕňa odbornú a fyzickú prípravu DHZ a údržbu majetku požiarnej ochrany. 

Obec má schváleného požiarneho technika a preventívára obce ktorý spracoval požiarny 

poriadok a požiarny štatút Obce Nižná Slaná. Počas roka boli pravidelne  prevádzané  

protipožiarne prehliadky objektov Obce Nižná Slaná, výsledky kontrol boli zaznamenané 

v požiarnej knihe obce. V obci je zriadený Obecný hasičský zbor, ktorý sa pravidelne 

zúčastňuje na previerkach pripravenosti OHZ. V priebehu roka bola prevádzaná pravidelná 

údržba a prehliadky prostriedkov v zmysle ročného plánu údržby. 
 

Program č. 3: Odpadové hospodárstvo 
V roku 2013 obec zabezpečovala zber komunálneho odpadu  v zmysle schváleného 

VZN o zbere preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu  a separovanom zbere. Zber 

tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu zabezpečovala firma BRANTNER s.r.o., 

Rimavská Sobota. Odvoz komunálneho odpadu bol zabezpečený v roku 2013 26 x 

v pravidelných intervaloch dva týždne ,separovaný zber skla 6 x – interval 2 mesiace, plasty 

12 x interval 1 mesiac, nebezpečný odpad, papier, stavebný odpad 2x za rok, vývoz VOK 

podľa potreby.   
 

Program č. 4 : Komunikácie 

Správu a údržbu miestnych komunikácii  v roku 2013 obec zabezpečovala prostredníc-

tvom aktivačnej činnosti menších obecných služieb. Bolo zrealizované čistenie miestnych 

komunikácií a  uličných vpustí dažďovej vody. Na ulici Letnej boli vybetónované dve šachty 

na odvedenie povrchovej – dažďovej vody a vymenená betónová rúra pod miestnou komuni-

káciou, ktorá slúžila ako súčasť priepustu vodného toku. Na ulici Partizánskej v dĺžke 200 

metrov boli zaasfaltované výtlky. 



 

 

Program č. 5 : Vzdelávanie 

V rámci preneseného výkonu štátnej správy obec zabezpečovala chod materskej školy, 

školského klubu a školskej jedálne z vlastných finančných prostriedkov. Prenesené kompe-

tencie - základná škola je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva prostredníctvom 

krajského školského úradu v Košiciach. Výchovnovzdelávací proces a prevádzku  

v Základnej škole s materskou školou zabezpečuje kolektív učiteľov a zamestnancov školy. 
 

Program č. 6: Prostredie pre život 

Údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu bola zabezpečovaná na základe 

zmluvného vzťahu podľa potreby. Údržba verejnej zelene a okolia VOK bola zabezpečovaná 

priebežne podľa potreby prostredníctvom aktivačnej činnosti. 

 

Program č. 7 : Sociálne služby 

Finančné prostriedky sú určené na činnosť a prevádzku klubu dôchodcov. 

Prostredníctvom ÚPSVaR obec zabezpečuje stravovanie v školskej jedálni pre deti v hmotnej 

núdzi a na učebné pomôcky  na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením. 

 Ďalej obec  ako osobitný príjemca rodinných prídavkov zabezpečuje    nákup potravín, 

oblečenia  a školských pomôcok . 

 

Program č. 8: Kultúra a šport 

            Obec Nižná Slaná organizuje rôzne podujatia, z turistických sú to tieto: 

Zimný výstup na Repisko, Výstup na Ždiar, Po stopách starej banskej činnosti.   

            Obec financuje nákup kníh do obecnej knižnice, ktorá je pre čitateľov prístupná 

jedenkrát v týždni. V knižnici sa usporadúvajú aj vzdelávacie a kultúrno-spoločenské 

podujatia pre verejnosť.  
Obec zabezpečuje organizáciu rôznych kultúrnych podujatí, najčastejšie je to 

v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti pri obecnom zastupiteľstve v Nižnej Slanej.  

Obec zabezpečila oslavu 650. Výročia prvej písomnej zmienky Obce Nižná Slaná. 

  

TJ Baník  Nižná Slaná má registrovaných 30 členov, z toho aktívnych hráčov na 

sezónu 2012/2013 bolo 18. Obec poskytla v roku 2013 TJ Baník Nižná Slaná transfer na 

bežné výdavky.  Údržbu budovy a  hracej plochy a oplotenia celého areálu futbalového 

štadióna  hradí obec zo svojho rozpočtu.  

 

Obec Nižná Slaná vlastní turistickú ubytovňu v areáli Poliačky ktorá je využívaná 

návštevníkmi celoročne. V chate je možnosť ubytovania pre  cca 20 ľudí. Nachádza sa tu 

kuchyňa, spoločenská miestnosť, WC, sprchy, umyváreň.  

 
 

V Nižnej Slanej dňa 14. 05. 2014. 

 
 

        Ing. Ján Vieloha 

Vyvesené dňa: 14. 05. 2014                                       starosta obce 

Zvesené dňa:         29. 05. 2014 
 
 


