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Záverečný účet obce Medzianky za rok 2014
Usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014

2014

Rozpočet 2014
€

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy spolu
Príjmy finančných operácií
ZDROJE CELKOM
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií
POUŽITIE CELKOM
Bežný rozpočet
Kapitálový rozočet
Výsledok rozpočtového
hospodárenia
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia celkom

86 938
0
86 938
86 938
80 228
0
80 228
4 200
84 428
0
0
0

Skutočnosť 2014
€
115 036,25
3584,91
118 621,16
46,50
118 667,66
107 185,71
0
107 185,71
11 456,42
118 642,13

Plnenie
%
132,31
136,44
136,49
133,60
133,60
272,77
140,52

25,53
11 456,42
-11 430,89

1. Rozpočet obce Medzianky na rok 2014
Obec Medzianky je samostatný územné samosprávny a správny celok SR. Je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a finančnými prostriedkami.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2013 rozpočet na rok 2014 neschválila, ani v priebehu roka 2014 rozpočet
schválený nebol, obec sa riadila rozpočtovým provizóriom.

Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých €
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 subjktivitou
Rozpočet obce za rok 2014

Rozpočet po zmenách
86938

86938

86938

86938

80228

80228

80228

80228

4200

4200

+2510

+2510

1.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
86 938

Skutočnosť k 31.12.2013
115 036,25

% plnenia
132,31

1.1.1 Bežné príjmy – daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
75 933

Skutočnosť k 31.12.2014
79 045,26

% plnenia
101,07

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladu finančnej čiastku v sume 66000 z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 70 234,98 €, čo predstavuje plnenie na 106,42%
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtových 6600 bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5455,28 € čo je 82,51% plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3295,76, dane zo stavieb v sume 2159,52 € a dane z bytov
v sume 0€. Za rozpočtový rok bolo uhradených 0€, za nedoplatky z minulých rokov 0€.
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 1108,55 €
c) Daň za psa 140 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0 €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 400 €
f) daň za predajné automaty 0 €
g) daň za ubytovanie 0 €
h) poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0 €
i) poplatok z reklamy 0 €
j) poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2815 €

1.1.2

Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014
3300

Skutočnosť k 31.12.2014
1686,85

% plnenia
53,05

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtových 2500 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1263,30 € čo je 50,53 % plnenie
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky.
Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 389,7, čo je 65,64 % plnenie.
Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie.
1.1.3

Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2014
8950

Skutočnosť k 31.12.2014
34304,14

% plnenia
383,28

Patria sem príjmy z poplatkov a platieb za MŠ v sume 470,69, poplatky a platby za stravné v sume
1119,72, poplatky a platby za odber podzemnej vody v sume 4692,24 a príjmy zo štátneho rozpočtu
v sume 27993,17
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
ÚPSVaR
18316,48 Obnova hrádku Medzianky (ESF)
2.
Obvodný úrad Vranov n.T.
3994,91 Voľby
3.
Krajsný školský úrad
380 Školstvo – MŠ na 5.ročné deti
4.
Obvodný úrad Vranov n.T
96,69 Prenesený výkon štát.správy – REGOP
5.
MK SR
8800 Obnova strážneho hrádku Medzianky
6.
7.
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom
1.1.4

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
3584,91

% plnenia
0

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : žiadny
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: žiadny
c) Granty a transfery: žiadne
1.1.5

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
46,50

V roku 2014 nebol prijatý žiaden úver.
1.1.6 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec takéto organizácie nemá.

% plnenia
0

1.2 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
84428

Skutočnosť k 31.12.2014
118642,13

% plnenia

1.2.1 Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2014
80228

Skutočnosť k 31.12.2014
107185,71

% plnenia

V tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Všeobecné verejné služby – voľby
Transakcie verejného dlhu
Cestná doprava
Cestovný ruch
Rekreácie a športové služby
Vzdelávanie – predškolská výchova
Školské stravovanie
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obce – AČ
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Pamiatková starostlivosť
Vzdelávanie pracovníkov – školenia
Sociálne služby (starostlivosť o starých
občanov)
Príspevky neštátnym subj., občanom
Spolu

Rozpočet
46803
400
1000
580
350
9655
5730
3900
10
7000
1100
100
2500
1100
80228

140,52

133,60

Skutočnosť
% plnenia
70882,22
151,44
615,77
153,94
3626,03
899,39
89,93
79,67
13,73
0
15825,47
163,90
7588,20
132,42
1600,93
41,05
2,16
21,60
692,77
9,89
260
23,63
5100,10
13
0,52

107185,71

133,60

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 32 340 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 49 707,93 € čo je 153,70 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, kontrolóra, pracovníkov OcÚ, pracovníkov
školstva (MŠ a ŠJ). V uvedených mzdách sú aj mzdy 5 zamestnancov pracujúcich na obnove Hrádku
Medzianky v mesiacoch 07-11/2014, hradených v rámci projektu ESF, ktoré sa v pôvodnom rozpočte
nenachádzali.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 9268 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 13666,53 €, čo je 147,45 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd starostu a pracovníkov obce za zamestnávateľa,
zvýšené čerpanie súvisí taktiež s projektom ESF – Obnova hrádku Medzianky.
c) Tovar a služby
Z rozpočtovaných 36020 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 43 811,25 €, čo je 121,63 %
čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, výdavky MŠ a ŠJ a ostatné tovary a služby. Tiež
materiálové výdavky a služby spojené s obnovou Hrádku cez projekt ESF.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2600 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 0 €, čo predstavuje 0 %
čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 4200 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 11 456,42 €, čo predstavuje 272,77
% čerpanie.

1.2.2 Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
0
0

% plnenia

Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
4200
3462,48

% plnenia

0

1.2.3

82,44

Z rozpočtovaných 4200 € na splácanie z prijatého úveru a z leasingu bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 3462,48, čo predstavuje 82,44 %.

1.2.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec takéto
organizácie nemá
Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

0

2. Bilancia príjmov a výdavkov za rok 2014
Záverečný účet obce Medzianky za rok 2014
Usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014

2014

Rozpočet 2014
€

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy spolu
Príjmy finančných operácií
ZDROJE CELKOM
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

86938
86938
86938
80228

Skutočnosť 2014
€
115036,25
3584,91
118621,16
46,50
118667,66
107185,71

Plnenie
%
132,31
136,44
136,49
133,60

Výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií
POUŽITIE CELKOM
Bežný rozpočet
Kapitálový rozočet
Výsledok rozpočtového
hospodárenia
Finančné operácie

80228
4200
84428
0
0

107185,71
11456,42
118642,13

133,60
272,77
140,52
-

+11481,95

Výsledok hospodárenia celkom

11456,42
25,53

I.

Výsledok zistený podľa ustanovenia § 10 ods 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení predstavuje:
(t.j. výsledok dosiahnutý z bežných a kapitálových príjmov po odpočítaní bežných a kapitálových
výdavkov v rozpočtovom roku)
Bežný rozpočet:
Kapitálový rozpočet:
Bežné príjmy
115036,25 €
Kapitálové príjmy
3584,91 €
Bežné výdavky
107185,71 €
Kapitálové výdavky
0,00 €
Schodok
-3605,88 €
Prebytok
3584,91 €
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok – predstavuje +25,53 €
II.

Výsledok zistený ako rozdiel medzi celkovými príjmami
a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií, ktoré ovplyvňujú finančné toky
predstavuje:

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok
III.

-

IV.
-

118667,66
118642,13
25,53

Výsledok zistený zo zostatku finančných prostriedkov na účtoch
obce po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z minulých rokov
Zostatky finančných prostriedkov na účtoch a pokladniciach
bez mimorozpočtových fondov k 31.12.2014
198,15
Výsledok – zostatok na rozdelenie
198,15
Plán tvorby fondu rezerv a rozvoja v roku 2015
Stav FRR k 31.12.2014
238,98
Tvorba FRR z finančného vysporiadania za rok 2014
25,53
Stav FRR po dotácii z FU
264,51

V.

Hospodársky výsledok za rok 2014

Na princípe aktuálneho účtovníctva obec dosiahla náklady vo výške 142569,08, výnosy vo výške
128 276,13 , čo predstavuje stratu vo výške -14292,95. Vytvorenú stratu navrhujeme preúčtovať na
účet nevysporiadaného výsledkov hospodárenia minulých rokov.

2.1

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014

Prebytok rozpočtu v sume 25,53 €, 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., navrhujeme vysporiadať nasledovne:
Do rezervného fondu
25,53 €

2.2. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Rezervný fond sa nevedie na
samostatnom bankovom účte. Z dôvodu zlej finančnej situácie od roku 2010, splácaním úverov
a pohľadávok sa netvoril rezervný fond, nakoľko hospodárenie obce bolo schodkové. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky – z prebytku hospodárenia
Krytie schodku
hospodárenia
Ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

3.

Suma v €
238,98
25,53
0
0
264,51

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v
€

AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu:
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

ZS k 1.1.2014
571 146 ,13
566 612,18

KS k 31.12.2014
553 117,02
548 405,18

0
492 797,54
73814,64

0
474 590,54
73814,64

Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

4533,95

4711,84

2,42

0

1037,99
0
0

634,15
0
0

ZS k 1.1.2014
571 146,13
319 097,77

KS k 31.12.2014
553 117,02
305 732,03

319 097,77
53 136,38

305 732,03
54 296,01

3569,16

0

404,9
14 787,03
34 375,29
198 911,98

497,41
29 798,60
24 000
193 088,98

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

4.

Prehľad o stave a vývoji dlhu
k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
Voči bankám
24 000
Voči dodávateľom
11 232,32
Voči štátnemu rozpočtu
4760,27
Voči zamestnancom
13 295,71
Voči PO krátkodobé finančné výpomoci
Záväzky spolu:
53 288,30

0

Obec v roku 2014 neuzatvorila žiadnu lízingovú zmluvu, ani zmluvu o úvere.
Obec uzatvorila v roku 2007 Zmluvu o úvere č. 40/045/07 – Dexia Komunál univerzálny úver, vo výške
39 833 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2021. Výška mesačnej splátky je 320 €
P.č.
1.

Výška prijatého úveru
39 833

Výška úroku
4,301

Zabezpečnie
úveru
Zmenka obce

Zostaok
k 31.12.2014
24 000

5.

Ostatné dôležité informácie

5.1

Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

splatnosť
25.3.2021

5.2

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa
jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky

5.3

Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť

5.4

Finančné usporiadanie vzťahov

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
usporiadavať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli
finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j.
rozpočtovým organizáciám: 0
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 0
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 0
b)
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom: 0
c)
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
Účelové určenie
Suma
Suma skutočne
Rozdiel (stl. 3- stl
grantu, transferu, poskytnutých
použitých
4)
uviesť: BV,KV
finančných
finančných
prostriedkov
prostriedkov
UPSV a R
MKSR
Obvodný úrad
Vranov n.T.

Obvodný úrad
školstva Prešov

-

1
Obnova strážneho
hrádky – BV
Obnova strážneho
hrádku
Prenesený výkon
štátnej správy –
REGOP – hlásenie
pobytu občanov
Dotácia pre MŠ na
5.ročné deti - BV

-

2
18316,48

-

3
18316,48

-

4

5

0

8 800

8 800

0

96,69

96,69

0

380

380

0

d)
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e)
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí: 0

Vypracoval: Katarína Baranová
Predkladá: Ing. Pavol Čorba, starosta obce

