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1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec 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. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č10/22013-1
Rozpočet bol zmenený dvakrát
- prvá zmena schválená dňa 1.3.2014 opatrením starostu obce č. 1/2014
- druhá zmena schválená dňa 11.12.2014 uznesením č. 5/3/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014

1 314 490,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 548 989,65

759 745,00
499 779,00
41 000,00
13966,00
1 314 490,00

928 818,19
484 149,70
112 392,76
23629,00
1 539 766,49

276 358,00
540 779,00
14 000,00
483 353,00
0

328 751,49
595 662,00
12 705,00
602 648,00
9223,16

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1 525 360,65

Skutočnosť k 31.12.2014
1 532 157,00

% plnenia
100,44

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 525 360,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
1 532 157,00 EUR, čo predstavuje 100,44 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
928 818,19

Skutočnosť k 31.12.2014
935 564,54

% plnenia
100,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 828 818,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 935
564,54. EUR, čo predstavuje 100,73 .% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
355 151,82

Skutočnosť k 31.12.2014
352 791,28

% plnenia
99,33

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 291 279,82 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 291 279,82 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 52 057,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 47 638,79 EUR, čo
je 91,51 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume11 374,16 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 34 772,92 EUR a dane z bytov boli v sume 1 491,71 EUR. Za rozpočtový rok spolu
s nedoplatkami z minulých rokov bolo zinkasovaných 47 638,79 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume.27 936,03 EUR.
Daň za psa 1 014,41,-€
Daň za nevýherné hracie prístroje 448,23,-€
Daň z ubytovania 455,-€
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11 955,03,-€
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
23 822,00

Skutočnosť k 31.12.2014
25454,19

% plnenia
106,85

Príjmy z prenájmu a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 240 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume7 628,33 EUR, čo je
122,24. % plnenie. Uvedený príjem predstavuje , príjem z prenajatých pozemkov v sume
99,98 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7 321,82 EUR,
z prenajatých strojov prístrojov v sume 206,53€,
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných .17 582 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 17 825,86 EUR, čo je
101,38 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje správne poplatky 8 601,04 €, príjem z pokút 101 €,
príjem z tovarov a služieb 5405,16 €, poplatky za stravné 2874,58 €, platby za prebytočný hnuteľný
majetok 32 €, úroky z tuzemských vkladov 16,08 €, recyklačný fond 796 €.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
2 755,09

Skutočnosť k 31.12.2014
11 025,79

% plnenia
400,19

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 755,09,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
11 025,79 EUR, čo predstavuje 400,19 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 546 293,28,-EUR bol skutočný príjem vo výške 546 293,28
€
Poskytovateľ dotácie
Lesy SR
Ministerstvo financií
Úrad vlády SR
Okresný úrad Košice
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Urad práce soc.vecí a rodiny
Ministerstvo práce
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Implementačná agentúra
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Metodicko pedagogické centrum
Ministerstvo financií

Suma v EUR
4 986,00
6609,04
6 432,00
447 757,00
75,00
412,50
21 413,40
150,00
3711,96
18769,64
6968,43
2992,65
12 315,40
13 700,26

Účel
Oprava miestnych komunikácií
Voľby
Dotácia na šport
Prenesené kompetencie
CO dohoda skladník
Evidencia obyvateľstva
Hmotná núdza
Humanitárna pomoc
Rodinné prídavky
Terénna sociálna práca
Menšie obecné služby
MOS, TSP rok 2013
Škola projekt
Centrálna zóna

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
484 149,70

Skutočnosť k 31.12.2014
484 199,70

% plnenia
100,01

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 484 149,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
484 199,70 EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
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Z rozpočtovaných 322,35,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 372,35,-EUR,
čo predstavuje 115,51 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 483 827,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 483 827,35,-EUR, čo
predstavuje 100. % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií

Suma v EUR
Účel
453 927,35 Centrálna zóna obce
13 500,00 Rek. mod. Požiarna zbrojnica
16 400,00 Okná Materská škola

Ministerstvo vnútra SR
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
112 392,76

Skutočnosť k 31.12.2014
112 392,76

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 112 392,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
112 392,76 EUR, čo predstavuje 100.% plnenie.
V roku 2014 bol čerpaný úver na dofinancovanie centrálnej zóny obce v sume 41 000,-. EUR
schválený obecným zastupiteľstvom dňa .26.06.2013 uznesením č. 6/3/2013 vo výške 25 000,- €
a 21.09.2013 uzn. č. 8/2/2013 vo výške 16 000,-€
a na kamerový systém v sume 30 000,-EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa.29.05.2014
uznesením č. 2/9/2014.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/3/2014-1 zo dňa 29.5.2014 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 21 632,63,-EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 21 632,63 EUR.
V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 19 760,13,- EUR v súlade
so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
23 629,00

Skutočnosť k 31.12.2014
23 260,91

% plnenia
98,44

Z rozpočtovaných bežných príjmov 23 629,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
23 260.91.- EUR, čo predstavuje 98,44.% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s Materskou školou, Letná 14
23 260,91

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
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EUR

Rozpočet na rok 2014
937118,49

Skutočnosť k 31.12.2014
932 371,93

% čerpania
99,49

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 937 118,49.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume .932 371,93. EUR, čo predstavuje 99,49 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
328 751,49

Skutočnosť k 31.12.2014
324 004,93

% čerpania
98,55

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 328 751,49 EUR bolo skutočne čerpané
v sume .324 004,93 EUR, čo predstavuje .98,55 % čerpanie.

k 31.12.2014

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných .88 600,37.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 82 104,80,-EUR,
čo je 92,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov a terénna sociálna práca.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 36 153,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 37 329,40 EUR, čo
je 103,25 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 193 977,07.-EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 194 764,91,-EUR,
čo je 100,40 % čerpanie. 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 9 361,04,-EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 9 221,69,- EUR, čo
predstavuje 98,51 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 660,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume..584,13,-EUR,
čo predstavuje 88,50 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
595 662,00

Skutočnosť k 31.12.2014
595 662,00

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 595 662,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 595 662,00.- EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a)
centrálna zóna obce Nižná Slaná
patrí sem aj kamerový systém a doasfaltovanie MK
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Z rozpočtovaných 544 375,81 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 544 375,81
EUR, čo predstavuje 100. % čerpanie.
b/ Rekonštrukcia modernizácia Požiarna zbrojnica
Z rozpočtovaných 21 732,52 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume. 21 732,52 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c/ Rekonštrukcia modernizácia Kultúrny dom
Z rozpočtovaných 7 956,69 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume.7 956,69 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
d/ Rekonštrukcia modernizácia Lahôdky
splátkový kalendár s COOP Jednota
Z rozpočtovaných 21 596,98 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 21 596,98 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
12705,00

Skutočnosť k 31.12.2014
12 705,00

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 12 705.- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 12 705.- EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2014

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.
Z rozpočtovaných .12 705,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 12 705,- EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
602 648,00

Skutočnosť k 31.12.2014
592 501,99

% čerpania
98,32

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 602 648,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 592 501,99 EUR, čo predstavuje 98,32 % čerpanie.

k 31.12.2014

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
592 501,99
EUR

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Z toho : bežné príjmy obce
Prevod z PČ na HČ ,odvody z dohody za rok 2013 účt.bez RK
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Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
959523,22
935564,54
697,77

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Nevyčerpané účelovo poskytnuté prostriedky
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Úver a zostatok prostriedkov z predch. rokov bez SF
Prijaté pôžičky účtované bez RK
Zostatok na príjmovom účte ZŚ
Výdavky z finančných operácií
Vzájomné zúčtovanie so ZŠ
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce bez SF
Nevyčerpané účelovo poskytnuté prostriedky
Upravené hospodárenie obce bez SF

23 260,91
916506,92
324004,93
592501,99
43016,30
484199,70
484199,70
0
595662,00
595662,00
0
-111462,30
-68446,00
-32648,30
-101094,30
124 210,25
112 139,82
12054,33
16,10
12705,00
299,37

111205,88
1 567 933,17
1 525173,29
42759,88
-32648,30
10111,58

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95
(hlavná činnosť) bez SF
Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)
1.
2.
3.
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Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie
(400+500)
daňové príjmy (100)
nedaňové príjmy (200)

1 567 934
352 791
59 741

4.
5.
6.
7.

granty a transfery (300)
príjmové finančné operácie (400,500)
z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami
(400) zost.prostr. z predch. rokov bez SF
prijaté úvery,
návratné finančné výpomoci (500)
Prijaté pôžičky účtované bez RK
Prevod z PČ na HČ odvody za rok 2013 účtované bez RK
Zostatok na príjmovom účte ZŚ účtovaný bez RK

8.

Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)
bežné výdavky (600)

9.
10 kapitálové výdavky (700)
.
11 Finančné operácie 800
.
Vrátené nevyčerpané fin. prostriedky z roku 2013 na KŠÚ
Mínusový zostatok na výdavkovom účte ZŠ s MŠ
12 Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)
.
13 Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5.
r.8+r.11)
14 Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného
.
obdobia (r.15-r.16)
15 stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
.
16 stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka
.
17 Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného
.
obdobia (r.19-r.18)
18 stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
.
19 stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka
.
20 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.17/
.
21 Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)
.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95
(hlavná aj podnikateľská činnosť)
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1 030 494
41 140
71 000
12 054
698
16
1 525 174
916 507
595 662
12 705
338
-38
42 760
-51 618
13 198
65 538
52 340
113 145
44 565
157 710
126 343
74 725

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie
(400+500)
daňové príjmy (100)
nedaňové príjmy (200)
granty a transfery (300)
príjmové finančné operácie (400,500)
z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami
(400)
prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci
(500) + mimorozpočtové príjmy

Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)
bežné výdavky (600)

9.
10 kapitálové výdavky (700)
.
11 800 + mimorozpočtové výdavky
.
Vzájomné zúčtovanie zo ZŠ
12 Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)
.
13 Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5.
r.8+r.11)
14 Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného
.
obdobia (r.15-r.16)
15 stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
.
16 stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka
.
17 Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného
.
obdobia (r.19-r.18)
18 stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
.
19 stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka
.
20 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.17/
.
21 Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)
.

1572944
352791
59741
1030493
112393
41393
88526

1529355
916507
595662
16903
283
43589
-51618
13198
65538
52340
113145
44565
157710
126343
74725

Vzájomné zúčtovanie ZŠ vo výdavkovej časti 283,-€ tvorí : vrátené nevyčerpané finančné
prostriedky z roku 2013 na školský úrad Košice vo výške 337,60 - 16,10 zostatok na príjmovom
účte účte ZŠ s MŠ a -38,23 zostatok na výdavkovom účte ZŠ s MŠ. V príjmovej časti v riadku 7.
prijaté úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci sú poskytnuté pôžičky od Ing. Hlaváčovej
vo výške 8 056,63,-€ a STAVPOČ vo výške 3 997,70,-€ na zaplatenie faktúr pri poslednej platbe
Centrálna zóna obce Nižná Slaná. Tieto platby boli účtované bez rozpočtovej klasifikácie preto nie
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sú zahrnutú vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch
subjektu verejnej správy.
Výpočet podľa okruhu účtovania:
Účet
211
221
211
221
Súčet obratov:
Rozdiel
Skutočnosť:

MD
D
61861,47
62491,37
1581199,49 1578906,85
2518,00
2607,20

2377,00
2417,23

1648186,16 1646192,45
1993,71
Príjmy
Výdavky
1582776,28 1539187,45

Rozdiel:

43588,83

Účty HČ + PČ
Pokladňa
SF

42815,63
239,87

370,11
163,22

Sumár:

43055,50

533,33

Celkom:

43588,83

Prevod z minulého
roka-bežná činnosť
Prevod z minulého
roka-podnikanie
Spolu:
súčet obratov
prevod z minulého roka
Rozdiel:
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41392,76
202,36
41595,12
1993,71
41595,12
43588,83

Zostatok na bežnom účte podnikateľskej činnosti vo výške 370,11 € a v podnikateľskej
pokladni obce vo výške 163,22 € sa zaúčtuje v rámci finančných operácii ako prevod finančných
prostriedkov z minulých rokov v rámci mimorozpočtových zdrojov.

Schodok rozpočtu v sume -101 094,30,- EUR 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 v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :
-

zo zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr .z roku 2013 vyčerpaných v roku
2014 a prírastkoch na bu
18 039,97 EUR
z výpožičiek
12 054,33 EUR
z návratných zdrojov financovania /úver/
71 000,00 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 111 205,88. EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 101 094,30 EUR
- rozdiel tvorí zostatok fin. prostriedkov na BÚ a pokladni obce k 31.12.2014 v sume
10 111,58
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo
výške 5 000.- EUR.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel – 1,5
%
Úbytky - stravné lístky
- vianočný príspevok
- návšteva zamestnanca PN
KZ k 31.12.2014
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Suma v EUR
252,94
646,44
387,60
186,04
30,12
295,62

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
0Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2014 v EUR
2 849 995,74
2 751 771,41

KZ k 31.12.2014 v EUR
3 261 896,68
3 152 522,24

0
2 507 891,29
243 880,12
97 855,40

0
2 908 642,12
243 880,12
109 053,98

4 077,61
123,85
0,00
51 971,02
41 682,92
0,00
0,00
368,93

0
16,10
0,00
65 217,05
43 820,83
0,00
0,00
320,46

ZS k 1.1.2014 v EUR
2 849 995,74
2 055 341,00

KZ k 31.12.2014 v EUR
3 261 896,68
2 077 654,38

0,00
0,00
2 055 341,00

0,00
0,00
2 077 654,38

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
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Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

202 048,99

151 022,88

6 792,76
19 760,13

7 111,59
10 606,53

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

278,32
162 301,43
12 916,35
592 605,75

327,28
49 711,80
83 265,68
1 033 219,42

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom 331, 379
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

69 211,35,19 937,70,7 230,61
5 474,19
17 069,30

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na Centrálna zóna obce Nižná Slaná a to
na doasfaltovanie MK a na kamerový systém. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2019
splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov mesačné.
Poskytovateľ
úveru
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Účel

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2014

Splatnosť

Prima banka

Prima banka

Spolufinancova
nie projektu:
Obnova
centrálnej zóny
obce Nižná
Slaná
a doasfaltovanie
miestnej
komunikácie
Kamerový
systém obce
Nižná Slaná
a časť
Nižnoslanská
Baňa

41 000,-

2,5%

Vlastná zmenka
klienta

34 295,-

30.11.2018

30 000,-

2,15% Vlastná zmenka
obce

30 000.-

25.10.2019

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN zo dňa 23.2.2006 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,
navšeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota Baník Nižná Slaná bežné výdavky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4 340,46

4 340,46

0

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN zo dňa
23.2.2006 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-Z/2009/02255-1 Predmetom
podnikania je: ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinných činností – chata
Poliačky.
V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk
16

6 077,06
6 446,84
369,78

EUR
EUR
EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom
účte.

11. 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)
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Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozpočtová organizácia
ZŠsMŠ Letná 14, Nižná
Slaná vlastné príjmy
ZŠsMŠ
Letná
14,
originálne kompetencie
ZŠsMŠ
Letná
14,
prenesené kompetencie
ZŠsMŠ projekt škola
-

prostriedky

Rozpočtová organizácia
Lesy SR

b)
Poskytovateľ

-1-

Min.vnútra
Úrad vlády
Min.vnútra
Min.vnútra
Min.vnútra
Úrad práce
Min. práce
Úrad práce
Imp. Agent.
Úrad práce
Úrad práce
Met.centr.
18

od

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

23 277,01

23 260,91

16,10

127 260,91

127 260,91

0

461 415,00

461 415,00

0

13 604,15

13 604,15

0

ostatných

subjektov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

mimo

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

4986,00

verejnej

správy

Rozdiel - vrátenie

4986,00

0

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

voľby
Dotácia na šport
Prenesené kompetencie
CO dohoda
Evidencia obyv. REGOP
Hmotná núdza
Humanitárna pomoc
Rodinné prídavky
Terénna sociálna práca
Aktivačné práce
Aktivačné práce 2013
Škola projekt rok 2013

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

6609,04
6432,00
447757,00
75,00
412,50
21413,40
150,00
3711,96
18769,64
6968,43
1703,90
1288,75

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

6609,04
0
437940,70
75,00
412,50
21413,40
150,00
3711,96
18769,64
6968,43
1703,90
1288,75

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

0
6432,00
9816,30
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Met.centr.
Min.finan.
Min.finan.
Min.vnútra

Škola projekt
Centrálna zóna BV
Centrálna zóna obce KV
Rekonštr.mod.požiarna zbrojnica
Okná materská škola

12315,40
13700,26
453927,35
13500,00
16400,00

12315,40
13700,26
453927,35
13500,00
0

0
0
0
0
16400,00

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 32 648,30,-€ ostali na účte 357 a budú vyčerpané
do 31.3.2015.
c)
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d)
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e)
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu s VÚC.

Vypracovala: Viera Bilá

Predkladá: Ing. Ján Vieloha

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu zo zostatku finančných
prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 5 000.- EUR.
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