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NÁVRH NA UZNESENIE: 

 

OcZ v Ţakarovciach schvaľuje: 

                             a/ celoročné hospodárenie Obce Ţakarovce za rok 2013     s  výhradou                                               

                             b/ hospodársky výsledok Obce Ţakarovce za rok 2013 -  stratu hospodárenia  

     vo výške 13 724,58 €, ktorá sa usporiada s účtom 428 - nevysporiadaný  

                                 výsledok hospodárenia minulých rokov 

  c/ prevod zostatku prostriedkov na beţných účtoch vo  výške 2 872,01 €  

     do rezervného fondu obce. 



 

 

Záverečný        účet obce          za rok      2013 je vypracovaný   v súlade    s  § 16 ods. 5 zák. č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových     pravidlách      územnej samosprávy a o zmene  a       doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Obec Ţakarovce   sa pri    svojom hospodárení    riadi    zákonmi a opatreniami, ktoré platia pre 

rozpočtové  organizácie. V prvom rade je to zákon o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z.z. 

v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 

doplnkov. 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je 

rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet bol zostavený na 

obdobie rokov 2013-2015. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Uplatňuje sa v ňom 

rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Obsahuje príjmy a výdavky, v 

ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom, ţijúcim na tomto území, 

vyplývajúce pre ne zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN 

obce, ako aj zo zmlúv. 

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom miest a obcí - podiely na daniach 

v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie v 

súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

Rozpočet obce Ţakarovce na rok 2013 bol schválený 13.12.2013 uznesením OcZ č. 

24/12/2013. Beţný rozpočet bol schválený v príjmoch vo výške 167 036 € a vo výdavkoch vo 

výške 167 036 €. Kapitálový rozpočet bol schválený v príjmovej časti vo výške 0 € a vo 

výdavkovej časti vo výške 0 €. Finančné operácie predstavovali plánované príjmy vo výške 0 € 

a plánované výdavky vo výške 0 €. Po rozpočtovom opatrení č.1, schváleného  dňa 11.11.2013 

boli beţné príjmy vo výške 200 292 € , beţné výdavky vo výške 214 998 €, kapitálové príjmy 

– 0 €, kapitálové výdavky 5 100 €, príjmové finančné operácie – 20 341 €. Celková čiastka v 

príjmovej časti rozpočtu predstavovala 220 633 € a vo výdavkovej časti rozpočtu 220 098 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R Í J M Y  BEŢNÉHO ROZPOČTU                                                                                            

 

 Daňové príjmy         

vlastné – daň z nehnuteľností je plnená na 80% , daň za psa – 90 %, daň za komunálne odpady 

je vybraná vo výške 101%.  

zo štátneho rozpočtu - podiel na dani z príjmov FO – podielové dane sú inkasované vo výške 

99 %, čiţe rozpočtovaný predpoklad je reálny. 

 

 

 

 
 

 

 Nedaňové príjmy 

Sú plnené na 108,76 %. Príjmy z prenájmu vo výške 4 212 € - počas roka 2013 bol daný do 

prenájmu obecný hostinec. Príjmy z dobropisov – el. energia vo výške 1 118 €, príjem 

z prevodu z podnikateľskej činnosti 10 294 € a ostatné príjmy 1 599 € /predaj kanví, 

rozhlasové relácie, prieskum územia/  

  

Granty a transfery 

Transfery na prenesený výkon štátnej správy  sú rozpočtované buď podľa výnosov 

jednotlivých ministerstiev alebo normatívov daných príslušnými ministerstvami. Transfer na 

výchovu a vzdelávanie MŠ,  predstavuje príspevky zo ŠR pre deti navštevujúce MŚ, ktoré sú 1 

rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Transfer pre deti v hmotnej núdzi sú prostriedky určené pre deti v hmotnej núdzi formou 

úhrady stravného a príspevku na školské potreby. 

Transfer na aktivačnú činnosť rozpočtujeme vo výške 4000 €. Skutočnosť je  3 994 €.  

Transfer  - osobitný príjem rodinných prídavkov, ktorý bol vo výške 5 374 € - tieto peniaze idú 

späť do rodín, ktorých sa to týka. A tieţ nebol rozpočtovaný transfer na voľby do VÚC vo  

výške 1 086 €. 

V roku 2013 obec obdrţala transfer na opravu výtlkov na cestách po zimnom období vo výške 

2 345 € a transfer na záchranné práce počas snehovej kalamity vo výške 2 842 €. 

V roku 2013 obec získala prostriedky na dofinancovanie platov zamestnancov školstva vo 

výške 1 553 € na pokrytie 5% zvýšenia platov.  

 

 

P R Í J M Y   KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 

V roku 2013  obec nemala ţiadne kapitálové príjmy. 

94%

3% 3%

Daňové príjmy

daň z príjmu daň z majetku ostatné dane



 

 

P R Í J M O V É   FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

V príjmových finančných operáciách je zaúčtovaná príjmová finančná operácia vo výške 20 

341 €, čo je prevod prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu potrebnej údrţby budov. 

 

 

 V Ý D A V K Y    BEŢNÉHO ROZPOČTU 

 

Výdavky verejnej správy - obce 

Na tejto kapitole sa skutočné výdavky pohybujú vo výške pribliţne 94 %. 

  

V roku 2013 sa konali voľby do VÚC – výdavky vo výške 1 086 €. 

 

Ochrana pred poţiarmi              

Beţné výdavky na energie a poistenie budovy. 

 

Všeobecná pracovná oblasť 

Prekročená poloţka materiál /nákup stavebného materiálu pre potreby prác realizovaných 

pracovníkmi na aktivačných sluţbách, nákup pracovného náradia,/o 100 €, oprava kosačiek 

127 €.  

 

Cestná doprava 

V rámci tejto kapitoly sa realizovali opravy výtlkov na cestách po zimnom období,  záchranné 

práce počas snehovej kalamity a beţná údrţba ciest. – 95 % 

 

Pohostinské zariadenia 

Výdavky Obecného hostinca platené z hlavnej činnosti /prostriedkov Obce Ţakarovce/, časť 

výdavkov bola vrátená na účet obce – 10 294 €. 

 

Nakladanie s odpadmi                         
výdavky na odvoz odpadu, zrejme rozpočtovaná výška výdavku je niţšia ako skutočnosť – 99 

%. 

 

Rozvoj bývania 

 Výdavky na energiu domu s.č. 30, ktoré by mali byť refundované, od 6/2013 je energia 

prehlásená na nájomcu domu. 

 

Rozvoj obcí                                                                             

Realizovaná oprava kuchynky v budove obecného hostinca , nainštalovanie komína v obecnom 

hostinci – 1 000 €, oprava kanalizácie v budove OH 190 €.  

Výdavky na vozidlo V3S /poistné, STK/ 

 

Verejné osvetlenie 

Výdavky na el. energiu VO, výdavky pre pracovníka, ktorý zabezpečuje údrţbu VO /dohoda 

o vykonaní práce/ poistenie VO . 

 

 

 



Rekreačné a športové sluţby 

Výdavok 1 233 € - zakúpenie posilovacieho stroja do posilovne pre mládeţ. Maľovanie 

a beţná údrţba multifunkčného ihriska. 

 

Kultúrne sluţby 

Beţné výdavky – poistenie, energie, odmena hudobnej skupine pri folklórnej skupine, odmeny 

počas organizovanie folklórnych slávností. 

 

Vysielacie a vydavateľské sluţby 

Poplatky autorskému zväzu, oprava obecného rozhlasu v časti Dolina /1 688 €/ 

                                                                                                         

Náboţenské a iné spoločenské sluţby 

Príspevok katolíckej cirkvi – 500 €, príspevok Zväzu invalidov – 500 €,  a členské príspevky 

do zdruţení – 283 €. Je tu aj výdavok na vypracovanie geometrického plánu na miestny 

cintorín – cca 2 000 €.   

 

Predškolská výchova s beţnou starostlivosťou 

Výdavky súvisiace s chodom materskej školy. V roku 2013 sa realizovala oprava podhľadov, 

výmena odkvapových rúr a vymaľovanie vonkajšej fasády celej budovy, rozšírenie ústredného 

kúrenia – celková údrţba MŠ – 13 975 €. Menej prostriedkov na mzdovej poloţke a vyššie 

výdavky na sluţby – spôsobené tým, ţe kurič MŠ bol časť roka zamestnaný na dohodu 

o vykonaní práce.  

 

Školské stravovanie v predškolských zariadeniach 

Výdavky na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne plnenie 112 % - zvýšenie platov 

zamestnancov o 5 % - refundované dotáciou od štátu. 

 

Ďalšie sociálne sluţby 

Výdavky za rok 2013 neboli realizované. 

 

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi 

Nákup školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi – v roku 2013 nerealizovaný,  príspevok na 

stravu pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú materskú školu. Na tejto kapitole evidujeme 

výdavky – osobitný príjemca rodinných prídavkov a výdavky v rámci sociálnej kurately – 

návšteva detí v detskom domove. 

 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY 

V roku 2013 obec realizovala dostavbu detského ihriska, ktoré bude mať celoročné vyuţitie – 

v zime klzisko a v lete ihrisko na futbal. Doteraz realizovaná investícia v sume – 8 702 € rok 

2012 a 5 429 € v roku 2013. 

 

VÝDAVKOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE 

 Obec nerealizovala výdavkové finančné operácie. 

 

Celkové príjmy plnenie na 100,49 % 

 

Celkové výdavky – plnenie na 99,20 % 

 

 

 



Výsledok hospodárenia porovnaním príjmov a výdavkov za rok 2013 

 Príjmy Výdavky Výsledok hospodárenia 

Bežný rozpočet    

Obec 201 366 212 906  

Kapitálový rozpočet     

Obec               5 429  

Výsledok hospodárenia  
obce z bežného 
a kapitálového 
rozpočtu 201 366 218 335                               - 16 969  

Finančné operácie 20 341                   0 20 341 

Súčet 221 707 218 335 3 372 

 

Rozdielom príjmov a výdavkov dosiahnutých v rozpočtovom roku 2013 v beţnom 

a kapitálovom rozpočte vznikol schodok v hodnote – 16 969 €. Na jeho zníţenie boli pouţité 

prostriedky z minulých rokov. Zohľadnením finančných operácií obec dosiahla prebytok 3 372 

€. Po zohľadnení príjmov a výdavkov, o ktorých sme účtovali bez pouţitia rozpočtovej 

klasifikácie je prebytok hospodárenia 2 872,01 €. 

 

TVORBA A POUŢITIE PEŇAŢNÝCH  FONDOV 

Účet 221 -  Rezervný fond  VÚB Banka Suma v € 

ZS k 1.1. 2013 2 766,90 

Prírastky – finančné operácie z prebytku 2012 2 260,00 

Úbytky             0,00 

KZ k 31.12.2013 5 026,90 

 

 

Účet 472 – Sociálny fond Suma € 

ZS k 1.1. 2013 533,21 

Prírastky - povinný prídel 701,72 

  

Úbytky    - čerpanie na stravovanie, ostatné 204,36 

     - vianočný príspevok  579,33 

     - príspevok na deň matiek 200,00 

KS 31.12.2013 251,24 

 

 



VÝKAZ   ZISKOV a STRÁT 2013 
 

 Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť 

SPOLU 

VÝNOSY 205 449,82 22 201,75 227 651,57 

NÁKLADY 212 363,80 29 012,07 241 375,87 

HOSPODÁRSKY 

VÝSLEDOK 

-6 913,98 -6 810,32 -13 724,30 

 

V dôsledku zmeny postupov účtovania od 1.1.2008 sú i mestá a obce povinné sledovať okrem 

príjmov a výdavkov aj náklady a výnosy v hlavnej činnosti. V roku 2013 v hlavnej činnosti 

vykazujeme stratu 6 913,98 €. V rámci hlavnej činnosti evidujeme spotrebu potravín pri varení 

v školskej jedálni pri MŠ /8 829,79 €/ . V trţbách sú evidované príjmy od rodičov – platby za 

poskytovanú stravu deťom /8 829,79 €/. V rámci tejto činnosti je vykázaný hospodársky 

výsledok – 0 €. 

Zostatok na potravinovom účte k 31.12.2013 je 652,27 € a zostatok v pokladni je 179,39 €. 

 

V nákladoch podnikateľskej činnosti evidujeme stratu 6 810,32 €. 

Prevádzka Obecného hostinca bola v roku 2013 ukončená – daná do prenájmu od 7/2013.  

 

Hospodársky výsledok - strata vo výške 13 724,30 € bude usporiadaná s účtom 428 – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 BILANCIA  AKTÍV A PASÍV 

 

Ukazovateľ v € K  1.1.2013 K 31.12.2013 Index 

Aktíva 

- Neobeţný majetok 

- Obeţný majetok 

- Časové rozlíšenie 

 

 

485 866,86 

36 305,80 

533,14 

 

 

491 284,63 

16 468,70 

673,64 

 

 

1,011 

0,454 

1,263 

Aktíva celkom 522 705,80 508 426,97 0,973 

Pasíva 

-Vlastné imanie 

- Záväzky 

- Časové rozlíšenie 

 

 

 

 

128 437,23 

 

18 770,19 

3 000,00   

 

 

 

114 716,23 

 

18 212,36 

3 000,00   

 

 

 

0,893 

 

0,970 

 

Pasíva celkom 150 207,42 135 928,59 0,905 

Výsledok 

hospodárenia 

 

   -14 866,57 

 

 

-13 724,58 

 

 

1,083 

 

 

 



POHĽADÁVKY  OBCE 

Druh pohľadávky v € 2012 2013 

Krátkodobé 4 755,13 6 866,14 

V tom : pohľad. z daňových príjmov obcí 952,71 5 401,82 

             pohľad. z nedaňových príjmov obcí 3 761,22 722,80 

             odberatelia 41,20  

             Pohľadávky voči zamestnancom  135,00 

             Iné pohľadávky - stravovanie  160,72 

             Ostatné pohľadávky – stravovanie,        

             preúčtovanie preplatkov 
 445,80 

Dlhodobé 0 0 

SPOLU 4 755,13 6 866,14 

 

V pohľadávkach evidujeme pohľadávky z daní z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za 

komunálny odpad, pohľadávky voči zamestnancom, pohľadávky súvisiace so stravovaním. 

 

 

ZÁVÄZKY  OBCE 

Druh záväzku v € 2012 2013 

Krátkodobé 13 312,68 12 685,92 

V tom : dodávatelia 2 527,32 380,70 

             Prijaté preddavky 407,00 236,95 

             Iné záväzky 278,51 721,72 

             zamestnanci 4 426,99 4 040,41 

            Zúčtovanie –soc. a zdrav. poistenie 4 082,31 6 075,96 

            Ostatné priame dane 1 015,57 1 230,18 

             Daň z pridanej hodnoty 574,98 0 

Dlhodobé- záväzky zo soc. fondu 533,21 251,24 

Rezervy 4 924,30 5 275,20 

Bankové úvery 0 0 

   

SPOLU 18 770,19 18 212,36 

 

Evidujeme tu beţné dodávateľské faktúry za kom. odpad. Preddavky – stravné za deti z MŠ – 

preplatky. Iné záväzky – reţijné náklady na stravovanie za december 2013 a DDP za december 

2013.  Záväzky za zamestnancov a zúčtovanie s poisťovňami – predpis miezd  za 12/2013 

vyplatené v januári 2014 . Ostatné priame dane – predpis dane z miezd zamestnancov za 

12/2013. 

Rezervy sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREHĽAD  O  STAVE  A  VÝVOJI  DLHU 

 

Obec nemá ţiadne bankové úvery. 

 

 

PREHĽAD  O  POSKYTNUTÝCH   ZÁRUKÁCH  

 

Obec ku koncu roka 2013 neručí svojím majetkom za záväzky tretích osôb.                          

 

 

Iné    

Počet pracovníkov k 31.12.2013 - 9 

z toho: OcÚ                             3 

            MŠ                               3 

            ŠJ                                 2 

              aktivačnej  činnosti      1 

  

NÁVRH  FINANČNÉHO  USPORIADANIA 

  

Usporiadanie záverečného účtu: 
 

ZDROJE V €  
Zostatok peňaţ. prostriedkov na beţn. účtoch   6 075,28 221   0 
Zostatok v pokladni   2 074,87 211 

Kvantifikácia zostatku peň. 

prostriedkov 

  8 150,15  

Zostatok SF      251,24  

Zostatok RF   5 026,90  

Zostatok prostriedkov určený na 

prevod do RF 

  2 872,01  

 

 

Hodnotenie plnenia programov 
Viď príloha č. 1. 

 

 

 

 

V Ţakarovciach, 15.6.2014 


