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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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2012
uznesením č.105/2012
Rozpočet bol upravovaný rozpočtovými opatreniami:
1/2013 dňa 19.3.2013 č.uznesenia 23/2013
2/2013 dňa 16.4.2013 č.uznesenia 35/2013
3/2013 dňa 25.6.2013 č.uznesenia 66/2013
4/2013 dňa 20.8.2013 č.uznesenia 75/2013
5/2013 dňa 17.9.2013 č.uznesenia 93/2013
6/2013 dňa 27.11.2013 č.uznesenia 132/2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

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

Rozpočet na
rok 2013
963 876

Rozpočet
k.31.12.2013
1 317 056

963 876
0
0
0
902 426

1 104 770
2 384
202 382
7 520
1 074 666

838 576
52 400
11 450
513 067
61 450

928 596
135 370
10 700
576 456
242 390
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013
1 317 056

Skutočnosť k 31.12.2013
1 326 052

% plnenia
100,68

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013
657 649

Skutočnosť k 31.12.2013
655 916

% plnenia
99,74

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 398 235 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 395 661 €, čo predstavuje plnenie na
99,35 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 211 607 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 212 034 €, čo je
100,20 % plnenie. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 8 850 € z toho za rok 2013 v sume 3 853 €.
c) Daň za psa 1 185 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 1 321 €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 10 003 €
f) Daň za predajné automaty 200 €
g) Daň za ubytovanie 89 €
h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 32 898 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013
60 599 €

Skutočnosť k 31.12.2013
62 464

% plnenia
103,08

a) z vlastníctva majetku z rozpočtovaných 20 317 € bol skutočný príjem k 31.12.2013
v sume 19 125 €, čo je 94,13 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov a priestorov.
b) administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 11 040 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 12 317 €, čo je
111,57 % plnenie.
Iné poplatky a platby v rozpočte činili čiastku 29 242 €, skutočné plnenie bolo 31 022 €
čo je 106,09 %. Prevažnú časť týchto príjmov tvoria poplatky za vývoz fekálií v sume
20 952 €. Ostatné platby sú za pripojenie za kanalizáciu, poplatky za dom smútku
a cintorínske poplatky.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy v €:
Rozpočet na rok 2013
386 942

Skutočnosť k 31.12.2013
382 337

% plnenia
98,81

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Minister. financ.-uzn.vlády
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad Galanta
ÚPSVaR
Okresný úrad ŽP
Ministerstvo DVRR SR
ÚPSVaR
Okresný úrad Galanta
Okresný úrad pre dopravu
Okresný úrad Galanta
Správna rada recykl.fondu
Ministerstvo DVRR SR
Grant

Suma v €
846
3 054
345 114
299
7 749
4 740
5 008
967
1 000
1 808
4 679
177
1 566
315
556
89
993
1 456
1 892
350

Účel
Strava
Prenesené kompetencie Mš
Prenesené kompetencie Zš
Školské potreby
Vzdelávacie poukazy
Dopravné na žiakov
Nepedagogický pracovníci
Žiaci zo soc.znevýh.prostredia
Mimoriadne výsledky žiakov
Matrika
Aktivačná činnosť
Starostlivosť o životné prostredie
Spoločný stavebný úrad
Školské potreby pre deti v HN
Register obyvateľstva
Cestná doprava
Voľby
Recyklačný fond
Opravy ciest po zime
Verejná zbierka

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom v predpísanej
lehote.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
2 384

Skutočnosť k 31.12.2013
2 384

% plnenia
100

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Príjem z predaja kapitálových aktív v roku 2013 obec nemala.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív v sume 2 384 €
c) Granty a transfery zo štátneho účelového fondu
Granty a transfery zo štátneho účelového fondu v roku 2013 obci poskytnuté neboli.
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5) Príjmové finančné operácie v €:
Rozpočet na rok 2013
202 382

Skutočnosť k 31.12.2013
202 382

% plnenia
100

Do príjmových finančných operácií sme zahrnuli zostatok finančných prostriedkov minulých
rokov, ktoré sú uložené na bežnom účte vo VÚB banke v sume 184 215 € a prostriedky
rezervného fondu v sume 18 167 €, ktoré nevedieme na samostatnom účte, ale tiež na tom
istom bežnom účte vo VÚB banke.
V roku 2013 nebol prijatý žiadny úver .
V roku 2013 nebol čerpaný rezervný fond.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy v € :
Rozpočet na rok 2013
7 520

Skutočnosť k 31.12.2013
20 570

% plnenia
273,54

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola – ŠKD - vlastné príjmy rozpočet 3 010 € skutočnosť 15 378 €
Materská škola - vlastné príjmy rozpočet
4 510 € skutočnosť 5 192 €
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola ani materská škola v roku 2013 nemala žiadne kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €
Rozpočet na rok 2013
1 074 666

Skutočnosť k 31.12.2013
1 016 892

% plnenia
94,62

1) Bežné výdavky v € :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
928 596
913 929
98,42
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
1.Plánovanie, manažment, kontrola
138 263
137 286
99,29
2.Propagácia a prezentácia
3 138
2 296
73,17
3.Interné služby
17 275
15 822
91,59
4.Služby občanom
12 957
11 287
87,11
5.Bezpečnosť, právo a poriadok
20 535
17 019
82,88
6.Odpadové hospodárstvo
93 912
74 216
79,03
7.Komunikácie a verejné priestory
26 248
27 250
103,82
8.Vzdelávanie – ZŠ,MŠ
576 456
590 078
102,36
9.Kultúrne a spoločenské aktivity
30 212
30 001
99,30
10.Sociálne služby
9 600
7 769
80,93
11.Administratívna a podporná
10 700
905
8,46
činnosť
Spolu
928 596
913 929
98,42
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Bežné výdavky obce:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 95 566 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 92 811 €, čo je
97,12 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktivačných
pracovníkov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 33 705 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 32 315 €, čo je
95,88 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 211 256 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 177 113 €, čo je
83,84 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 20 173 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 20 707 €, čo
predstavuje 102,64 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 999 € bolo skutočne splatené k 31.12.2013 v sume 905 €, čo predstavuje
90,59 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky v €:
Rozpočet na rok 2013
135 370

Skutočnosť k 31.12.2013
93 262

% plnenia
68,89

v tom :
Funkčná klasifikácia
12.Kapitálové výdavky

rozpočet
135 370

skutočnosť
93 262

% plnenia
68,89

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup výpočtovej techniky v sume 3 672 €

b) Ekonomická oblasť - kúpa
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup budovy Fealplast rozpočtovaných 37 500 €, ku kúpe zatiaľ neprišlo
c) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami
Ide o nasledovné investičné akcie :
- pokračovanie budovania kanalizácie v sume 3 180 €
- dobudovanie stoky C a C2 v sume 15 928 €
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d) Ekonomická oblasť-doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- mobiliár, autobusové zastávka v sume 8 246 €
- príprava projektov pre dopravné značenie v sume 2 004 €
- dopravné značenie v sume 8 397 €
- revitalizácia obce-chodníky v sume 1 971 €
- rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici v sume 907 €
e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie:
- geodetické zameranie pozemku na výstavbu nájomých bytov v sume 480 €
- rekonštrukcia sôch – národných kultúrnych pamiatok v sume 9 795 €
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Pavlická ulica v sume 7 992 €
f/ Šport
- Oprava strechy na štadióne v sume 14 192 €
g/ Vzdelávanie – základné vzdelávanie
- ZŠ rekonštrukcia vykurovania telocvične v sume 16 498 €
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013 v €
10 700

Skutočnosť k 31.12.2013 v €
9 701

% plnenia
90,66

Z rozpočtovaných 9 701 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume 9 701 €, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v €:
Bežné výdavky v € :
Rozpočet na rok 2013
576 456

Skutočnosť k 31.12.2013
590 078

% plnenia
102,36

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho skutočnosť:
-Rozpočet Zš originálne kompetencie 84 650 € skutočnosť 86 542 €
-Rozpočet Mš originálne kompetencie 114 286 € skutočnosť 117 243 €
-Rozpočet Zš – prenesené kompetencie 352 436 € skutočnosť 345 114 €
-Rozpočet Zš+ Mš- nenormatívne prostriedky 22 074 € skutočnosť 25 678 €
-Rozpočet Mš refundácia el.energia+ plyn 3 010 € skutočnosť 3 007 €
-Ostatné bežné výdavky RO 12 494 €
Rozpočtové organizácie základná škola a materská škola majú právnu subjektivitu. Čerpanie
finančných prostriedkov, ktoré im obec ako zriaďovateľ preposiela , ide o finančné
prostriedky na prenesené kompetencie, ako i finančné prostriedky ktoré obec poskytuje zo
svojho rozpočtu, ide o originálne kompetencie, ktoré si rozpočtové organizácie rozpočtujú
sami.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola ani materská škola v roku 2013 nevykazovala žiadne kapitálové výdavky
z rozpočtovaných príjmov.
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet /prebytok/
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet /schodok/
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

1 121 287
1 100 717
20 570
913 929
323 851
590 078
+ 207 358
2 383
2 383
0
102 963
102 963
0
-100 580
+106 778
2
+106 776
202 382
0
+202 382
1 123 670
1 016 892
106 778
2
106 776

Varianty riešenia hospodárenia obcí:
1.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume................... 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 znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
EUR
Zostatok finančných operácií v sume................... EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške ............................... EUR.
2.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 106 778 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 2,00 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 10 678 EUR
Zostatok finančných prostriedkov z finančných operácií v sume 96 098 EUR, navrhujeme
použiť na začlenenie do rozpočtu obce na rok 2014 a budú použité na kapitálové výdavky
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/nákup vybavenia kuchyne v kultúrnom dome, rekonštrukcia nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce, búracie práce, výstavby parkovísk, príprava projektov, nákup pozemkov pod školou/
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2,00 EUR, a to na :
- dopravné žiakov základnej školy v sume 2,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
EUR, a to na :
- rekonštrukciu telocvične v sume EUR
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume .................
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od .................................... podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume .................
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške 10 678 EUR.
3.varianta :
Schodok rozpočtu v sume ................... 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 2013 vysporiadaný :
- z rezervného fondu EUR
- z ďalších peňažných fondov
EUR
- z návratných zdrojov financovania
EUR
- z finančných operácií
EUR
Zostatok finančných operácií v sume
EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
EUR
Zostatok finančných operácií v sume................... EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške ............................... EUR.
4.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu ............. EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške ................... EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2013

25 705

Prírastky - z prebytku hospodárenia

10 678

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.

zo dňa ......... nákup budovy

- uznesenie č.

zo dňa ......... splácanie istiny

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

36 383

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

Suma v €

ZS k 1.1.2013

405

Prírastky - povinný prídel - 1 %

644

- povinný prídel -

%

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

439

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

610
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €
AKTÍVA

Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

4 015 821

4 085 361

Neobežný majetok spolu

3 766 913

3 739 748

Dlhodobý hmotný majetok

3 471 198

3 444 033

Dlhodobý finančný majetok

295 715

295 715

Obežný majetok spolu

248 140

344 777

Zásoby

1 361

1 361

Zúčtovanie medzi subjektami VS

38 413

23 704

4 596

12 112

203 770

307 600

768

836

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 015 821

4 085 361

Vlastné imanie

3 077 830

3 199 772

3 077 830

3 199 772

Záväzky z toho:

65 090

59 131

Rezervy

6 069

6 845

Zúčtovanie medzi subjektami VS

345

1 849

Dlhodobé záväzky

405

610

Krátkodobé záväzky

19 461

20 719

Bankové úvery a výpomoci

38 810

29 109

Časové rozlíšenie

872 901

826 457

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
PASÍVA

Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

12

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
29 109 €
- voči dodávateľom
11 147 €
- voči štátnemu rozpočtu
0 €
- voči zamestnancom
5 313 €
Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu ZŠ.Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2016, splátky úveru budú štvrťročné a splátky úrokov mesačné.
P.
č.
1.

Výška prijatého
úveru
97 013 €

Výška
úroku
v%

Zabezpečenie
úveru
poistenie

Zostatok
k 31.12.2013
29 109 €

Splatnosť
r. 2016

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám-podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
V roku 2013 nebola poskytnutá žiadna dotácia právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa citovaného §.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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.
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO v €

Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ prostr.zriaď.-OK
ZŠ vlast.prostr.
MŠ prostr.zriaď.-OK
MŠ vlast.prostr.

84 648
15 378
114 284
5 192

84 648
15 378
114 284
5 192

0
0
0
0

b.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.
c.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej právnickej osoby.
d.
Finančné usporiadanie voči spoločenským organizáciám v obci:
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2012 o dotáciách spoločenským
organizáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie –bežné výdavky

Suma poskytn.
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
prostriedkov v €
600

Rozdiel

Slov.zväz zdrav.postihnutých Pusté Úľany

600

Matica Pusté Úľany

600

600

0

Prútnik poľovnícky spolok Pusté Úľany

600

600

0

Vetrolom poľovnícke združenie P.Úľany

600

600

0

Slov.zväz záhradkárov Pusté Úľany

600

600

0

Pre Úľany-Pro Fudemus, n.o.

600

600

0

Športový klub TOP Pusté Úľany

14 532

14 532

0

Rodičovské združenie pri ZŠ Pusté Úľany
Spolu

1 000
19 132

1 000
19 132

0
0

0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2012
o dotáciách.
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c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR
Okresný úrad odbor
školstva
Okresný úrad odbor
školstva
Okresný úrad odbor
školstva
Okresný úrad odbor
školstva
Okresný úrad odbor
školstva
Minister.financií
uznesenie vlády
Okresný úrad odbor
školstva
Okresný úrad odbor
školstva
Okresný úrad
Okresný úrad
ÚPSVaR
OÚ Galanta
Okresný úrad ŽP
Ministerstvo DVRR
SR
ÚPSVaR
Okresný úrad pre
dopravu
Ministerst.DVRR SR

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

školstvo-bežné
výdavky-strava
školstvo-vzdelávanie
MŠ-bežné výdavky
školstvo-PK ZŠbežné výdavky
školstvo-školské
potreby-bežné
výdavky
Školstvo-vzdelávacie
poukazy-bežné
výdavky
školstvo-dopravné na
žiakov-bežné výd.
školstvonepedag.prac-bežné
výdavky
školstvo-žiaci zo
soc.znev.prostrediabežné výdavky
škol.mim.výsledky
žiakov-bežné výd.
Matrika-obec
obec-voľby-bežné
výdavky
obec-aktivačná
činnosť-bežné výd.
Register obyv.-obecbežné výdavky
obec-bežné výdavky
obec-bežné výdavkySpol.stav.úrad
školské potreby pre
deti v HN-bež.výd. y
cestná doprava-obecbežné výdavky
obec-opr.ciest po
zime bež.výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
v€
-5-

846

846

0

3 054

3 054

0

345 114

345 114

0

299

299

0

7 749

7 749

0

4 740

4 738

2

5 008

5 008

0

967

967

0

1 000

1 000

0

1 808

1 808

0

993

993

0

4 679

4 679

0

556

556

0

177

177

0

1 566

1 566

0

315

315

0

89

89

0

1 892

1 892

0
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d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec v roku 2013 neuzatvorila zmluvu so žiadnym fondom.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nemá žiadne záväzky voči rozpočtom iných obcí.
f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nemá žiadne záväzky voči rozpočtom VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č. 1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Haladová

Predkladá: Ing. Drahotína Šimeková
starostka obce
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