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Záverečný účet Obce Štítnik za rok 2013
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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.01.2013 uznesením
č. 293/2013 na 17.zasadnutí OZ v Štítniku. Obecný úrad pripravil v roku 2013 návrh úpravy
rozpočtu, ktorý bol predložený OZ v Štítniku dňa 09.12.2013 na 24. zasadnutí OZ. Obecné
zastupiteľstvo návrh úpravy rozpočtu nezaradilo do programu OZ a presunulo ho na ďalšie
zastupiteľstvo. Navrhnutá úprava rozpočtu obecným úradom nebola prerokovaná na obecnom
zastupiteľstve bez uvedenia dôvodu.
Zmeny v rozpočte obec vykonala na základe zákona 583/2004 §14 odst. 1, len na účelovo
určených prostriedkoch poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných
prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
Po poslednej úprave rozpočtu bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2013
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - vyrovnaný

1 958 853
1 958 853
0

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

1 198 802
1 158 594
40 208
208208
366 849
781 859
-415 010
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Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

393 202
18 400
374 802

2. Rozbor plnenia rozpočtových príjmov obce za rok 2013 v €
Rozpočet
1 958 853

Skutočnosť
1 964 799,22

% plnenia
100,30

Skutočnosť
410 666,31

% plnenia
102,54

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet
400 503

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 343 728 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 361 238,52 €, čo predstavuje plnenie na
105,09 %.
Prekročenie plnenia príjmov bolo z dôvodu neprerokovania návrhu úpravy rozpočtu obecným
zastupiteľstvom, obci boli poukázané vyššie podielové dane, ako bol schválený rozpočet.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 45 620 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 40 160,48 €, čo je
88,03 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 26 203,57€, dane zo stavieb boli vo
výške 13 634,93 € a dane z bytov vo výške 321,98 €.
c) Daň za psa 1029,48 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 372,50 €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 153,02 €
f) Daň za ubytovanie 36,40 €
K 31.12.2013 obec eviduje daňové pohľadávky vo výške 8 918,57 € (fyzické osoby,
podnikatelia) kvôli ktorým obec nedosiahla rozpočtované plnenie. Voči dlžníkom obec
vykonala všetky zákonom stanovené kroky k vymáhaniu nedoplatkov (exekúcia, splátkové
kalendáre).
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7 675,91 €.
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na tomto poplatku v celkovej čiastke 5 054,02 €
(fyzické osoby, podnikatelia). Obec voči dlžníkom vykonala všetky zákonom stanovené
kroky k vymáhaniu nedoplatkov ( exekúcia, splátkové kalendáre).
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet
90 857

Skutočnosť
138 508,93

% plnenia
152,45
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a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 77 542 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 115 558,32 €, čo je
149,03%. Jedná sa o príjmy za poskytované služby /kopírovanie, služby občanom - fekál,
pohrebné sl., služby v rámci nájomného elektrika, voda, plyn, údržba, z uskladnenia odpadu
na skládke tuhého komunálneho odpadu/ v čiastke 69 282,65€, nájomné z prenajatého
majetku obce-skládka tuhého komunálneho odpadu, z nájomných bytov v čiastke 46 275,67
€.
Rozpočet bol prekročený z dôvodu, že niektoré príjmy vznikli v priebehu roka a nedali sa
naplánovať pri zostavení rozpočtu. Ide o príjmy z nájomného z obstarania nájomných bytov
v roku 2013 – kúpa bytového domu 11BJ a z úhrad za prenájom – skládka tuhého
komunálneho odpadu a za uloženie odpadu na skládke. Návrh úpravy rozpočtu nebol
prerokovaný obecným zastupiteľstvom.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 13 315 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 22 950,61 €, čo je
172,37%. Administratívne poplatky zahŕňajú poplatky: - správne poplatky, ktorých skutočný
príjem bol k 31.12.2013 vo výške 19 291,23 €, ide o poplatky za výherné hracie automaty
a poplatky za overovacie služby, poplatky od rodičov za MŠ a ŠKD v čiastke 890 €, príjem
režijných nákladov za stravu v ZŠ v čiastke 1367,80 €, poplatky za znečisťovanie ovzdušia
v čiastke 1 374,30 € a úroky v čiastke 27,28 €.
Rozpočet bol prekročený z dôvodu, že niektoré príjmy vznikli v priebehu roka a nedali sa
naplánovať pri zostavení rozpočtu. Ide o príjmy zo stávkových kancelárií za hracie automaty
umiestnené v obci, za poplatky od rodičov za MŠ a ŠKD.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet
-

Skutočnosť
17 894,10

% plnenia
-

Jedná sa o príjem z dobropisov z minulých rokov vo výške 3 048,64, preplatok elektrickej
energie vo výške 8 540,81€, z náhrad z poistného plnenia vo výške 4 684,99€, dividendy vo
výške 1 046 €, príjem z pokút 80 €, z iných príjmov 493,66 €.
Tieto príjmy obec nerozpočtovala, príjmy navrhla upraviť podľa skutočnosti v priebehu roka.
4) Prijaté transfery:
Rozpočet
707 442

Skutočnosť
707 434,75

% plnenia
99,99

Obec prijala nasledovné transfery :
P.č.
1.

Poskytovateľ
ÚPSVaR

Suma v €
Účel
18 896,01 Aktivačná činnosť
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Obvodný úrad
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MF SR
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
ŠR – projekt pre ZŠ
Spolu:

1 095,85
10 065,47
577 200,60
12 500,00
2413,00
56 371,40
2 513,42
6 292,48
511,50
4 838,45
58,23
14 678,34
707 434,75

Voľby
Spoločný stavebný úrad
Školstvo – ZŠ
Spoločný školský úrad
Dotácia pre MŠ
Stravné pre deti v HN, škol. pomôc.
Osobitný príjemca
5%navýš.plat.nepedag.zamest.
Register obyvateľov
Dotácia na matriku
Vojnové hroby
Refundácia miezd učiteľov

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Obec upravila
rozpočet uvedených transferov – príjmov podľa skutočného plnenia v roku 2013.
5) Kapitálové príjmy a granty:
Rozpočet
366 849

Skutočnosť
367 668,36

% plnenia
100,22

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Skutočný príjem k 31.12.2013 bol vo výške 819,59 €, pozostáva z predaja kapitálových aktív
– predaj pozemkov.
b) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 366 849 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 366 848,77€, čo
predstavuje 99,99 % plnenie, ide príjem z MDVaRR SR na kúpu bytového domu na
Jelšavskej ulici vo výške 138 260€ a príjem zo ŠR a EU na realizáciu projektu Regenerácia
obce vo výške 228 588,77 €.
V roku 2013 obec získala kapitálový grant – transfer z :
P.č.
Poskytovateľ dotácie
Suma v €
Investičná akcia
1.
MDVaRR SR
138 260,77 Kúpa bytového domu 11 bj
2.
ŠR a EU
228 588,77 Regenerácia obce
Obec upravila rozpočet kapitálových príjmov podľa skutočného plnenia v roku 2013.
6) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet
393 202

Skutočnosť
322 626,77

% plnenia
82,05
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Obci bol zo ŠFRB poskytnutý úver na kúpu bytového domu 11 bj - prenájom bytov
v celkovej výške 322 626,77 €. Obec upravila rozpočet príjmov o výšku skutočne prijatého
úveru zo ŠFRB.
7) Mimorozpočtové príjmy obce :
Obec v roku 2013 hospodárila s mimorozpočtovými príjmami v čiastke 4 098,48 €. Išlo
o príjmy – tvorbu sociálneho fondu od jednotlivých obci združených v spoločnom sociálnom
fonde.

3. Rozbor plnenia rozpočtových výdavkov obce za rok 2013 v €
Rozpočet
1 958 853

Skutočnosť
1 923 419,09

% plnenia
98,19

Skutočnosť
1 161 026,08

% plnenia
100,21

1) Bežné výdavky :
Rozpočet
1 158 594
v tom :
Funkčná klasifikácia
01 116 – Správa úradu
01 12 – Poplatky banke
01 33 - Matrika štátne
01 33 - Matrika vlastné
03 20 - Požiarna ochrana
04 43 - Stavebný úrad- štátne
04 43 - Stavebný úrad –vlastné
04 51 - Miestne komunikácie
05 10 - TKO -nakladanie s odpad
05 20 - ČOV
06 10 - Byty ZS
06 20 - Aktivačné práce - štátne
06 20 - Rozvoj obci
06 40 - Verejné osvetlenie
06 60 – Rozvoj bývania
08 10 – Športová činnosť
08 20 – Kultúrny dom
08 205 - Knižnica - vlastné
08 209 - Ostatná kultúra
08 30 – Obecné noviny
08 40 – Dom smútku - vlastné
09 111 – Materská škôlka
09 111 – Materská škola-štátne
09 802 – Školský úrad - štátne

Rozpočet
11 5184
1 925
4 839
2 495
10 066
5 744
8 940
18 422
17 070
18 897
33 677
5 500
33 090
4 800
5 750
2 260
4 100
1 660
5 720
63 515
5 045
12 500

Skutočnosť
125 218,36
5 338,74
4 838,45
978,37
3 222,13
10 065,47
6 963,18
7 658,89
35 348,36
105,40
29 549,80
18 896,01
29 428,81
7 840,99
48 640,32
3 862,62
5 146,20
1 538,27
7 358,22
864,97
21 187,03
62 827,65
5 045,00
12 500,00

% plnenia
108,71
277,34
99,99
129,14
99,99
121,22
85,67
191,88
173,11
99,99
87,38
142,56
146,99
80,47
89,50
68,06
179,47
52,10
370,40
98,92
100,00
100,00
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01 116 – Reg.ob,vojn.hr.,ž.p.- štátne
10 701 - Sociálna pomoc ZŠ, MŠ
01 32 – Voľby– štátne
09 121 – Základná škola - vlastné
09 121 - Základná škola - štátne
09 121 – Základná škola - štátne
09501 – Školský klub
09601 – Školská jedáleň
Spolu

647
58 887
1 096
595 465
42 850
27 250
5 1200
1 158 594

645,57
58 884,82
1 095,85
1 560,68
524 851,35
42 850,00
26 927,88
49 786,69
1 161 026,08

99,78
99,99
99,99
88,14
100,00
98,82
97,24
100,21

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bez ZŠ, ŠJ, ŠKD
Z rozpočtovaných 152 459€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške145 571,88 €, čo je
95,48 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky OcÚ –starostu, správy, pracovníka údržby
budov, pracovníka kultúry, pracovníkov materskej škôlky, matriky, Spoločného stavebného
úradu, Spoločného školského úradu a pracovníkov aktivačných služieb.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 56 567 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 52 681,21 €, čo je
93,13 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 212 003 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 303 355,81 €, čo
je 143,09 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ a jeho všetkých stredísk, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary
a služby, fin. prostriedky pre žiakov v hmotnej núdzi na školské potreby a stravu, osobitného
príjemcu, výdavky na riešenie havarijnej situácie na cintoríne.
K prekročeniu rozpočtu došlo z dôvodu riešenia havarijnej situácie na cintoríne, ktorá nebola
rozpočtovaná, z prekročenia úhrad za elektrickú energiu (11 bj), z prekročenia bežných
výdavkov ( oprava výpočtovej techniky, oprava vozového parku, splatenie záväzku za vývoz
tuhého komunálneho odpadu, výdavky na projekt verejného osvetlenia, za školenia, za
kultúrne akcie, za advokátske poplatky). Navrhnutá úprava rozpočtu prekročených výdavkov
nebola obecným zastupiteľstvom prerokovaná.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5900€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 7 592,45 €, čo
predstavuje 128,68 % čerpanie. Jedná sa o výdavky na členské príspevky pre združenia
v ktorých je obec členom, príspevok na športovú činnosť, príspevok pre organizáciu Matice
Slov. v Štítniku, pre cirkevný zbor, náhrada príspevku počas PN zamestnancov a výdavky zo
sociálneho fondu na stravovanie a kultúrne akcie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 14 900 € bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2013 vo výške 11 264,27
€, čo predstavuje 75,60 % čerpanie. Jedná sa o úhrady úrokov za poskytnuté úvery a dlhodobé
záväzky obce.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet
781 859
v tom v €:
Funkčná klasifikácia
04 51 - Miestne komunikácie
06 10 - Kúpa domu-11bj nájom.byty
06 20 - Rozvoj obci-Regenerácia obce
01116- Plynofikácia radnice
06 40 - Verejné osvetlenie – 5%kofin.
08 20 - Kultúrny dom
09111- Materská škôlka
Spolu

Skutočnosť
743 311,73
Rozpočet
23 915
460 887
265 257
14 500
15 300
500
1500
781 859

% plnenia
95,07
Skutočnosť
23 914,68
462 927,29
255 769,76
700
743 311,73

% plnenia
99,99
100,44
96,42
4,83
95,07

Kapitálové výdavky boli čerpané na nasledovné akcie:
04 51 – Miestne komunikácie – splátka dlhodobého záväzku v čiastke 23 914,68 € za
výstavbu miestnych komunikácií,
06 10 – Kúpa domu na Jelšavskejulici – 11 bytových jednotiek určených na prenájom –
nájomné byty v čiastke 462 927,29 €,
06 20 – Ukončil sa projekt s názvom Regenerácia obce v čiastke 255 769,76 €
(vyasfaltovanie námestia, vyasfaltovanie cesty pred Agromilkom, výstavba
verejných soc. zariad., nové osvetlenie na námestí a v parku, úprava parku, zelene
na námestí, chodníkov v parku a pred evanjelickým kostolom, kúpa autobusovej
zastávky a lavičiek),
01 116 – Vypracoval sa projekt na plynofikáciu radnice na námestí v čiastke 700 €.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet
18400

Skutočnosť
19 081,28

% plnenia
103,70

Jedná sa o splátky za poskytnutý úver v čiastke 6 893,04 €, a o splátku istín v čiastke
12 188,24 € za poskytnutý úver zo ŠFRB na byty – nadstavba, 4 BJ na Zdravotnom
stredisku a byty na Jelšavskej ulici 11BJ.
4) Mimorozpočtové výdavky obce:
Obec v roku 2013 vykázala čerpanie mimorozpočtových výdavkov v celkovej výške 4 005,96
€. Išlo o čerpanie výdavkov zo spoločného sociálneho fondu obcí na stravu, kultúrne akcie,
rekondičné pobyty, cestovné a poplatky banke.
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4. Hospodárenie samostatného právneho subjektu – Základnej
školy /ŠJ,ŠD/
V rámci preneseného výkonu štátnej správy Základná škola v roku 2013 hospodárila
s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu v roku 2013 v celkovom
objeme 595 928,29 €. Z tejto čiastky sú normatívne výdavky vo výške 524 813 €
a nenormatívne finančné prostriedky: dotácia na vzdelávacie poukazy v čiastke 9 030,60
€, dopravné pre žiakov vo výške 20 237,00 €, fin. prostriedky na žiaka zo sociálne
znevýhodneného prostredia vo výške 17 000,00 €, pre asistentov učiteľa 6 120,00 €. Účelovo
určené finančné prostriedky boli vo výške 14 602,50 € pre projekt Vzdelávanie
pedagogických zamestnancov k inkluzii margin. róm. komunít, 464,71 € vrátené fin.
prostriedky na zvýšenie kvalifikácie od zamestnanca, 3 660,48 € navýšenie platov
nepedagogických zamestnancov o 5 %.
Základnej škole bola navýšená dotácia na rok 2013 v čiastke 42 850 €, boli to
nevyčerpané prostriedky z roku 2012. Dotácia vo výške 42 850 € bola vyčerpaná do
31.03.2013.
Základná škola má vo svojej správe aj prevádzku a hospodárenie školskej jedálne,
ktorej bola poskytnutá dotácia v čiastke 46 937 € a školskú družinu, ktorej dotácia bola
poskytnutá v čiastke 24 838 € a to z prostriedkov obce, nakoľko sa jedná o originálne
kompetencie obce.
Na základe uvedeného základná škola v roku 2013 hospodárila s celkovým objemom
rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 710 553,29 € (638 778,29 ZŠ, 46 937
ŠJ a 24 838 ŠKD).
Základná škola mala k 31.12.2013 zostatok na výdavkovom účte 14,28 €, na príjmovom účte
11,47 €, na účte školskej jedálne 42,40 € a na účte sociálneho fondu 9 445,19 € spolu
9 513,34 €.
Základná škola nevyčerpala za rok 2013 finančné prostriedky vo výške 66 050
€ /normatívne finančné prostriedky 61 473,94 € a nenormatívne finančné prostriedkydopravné 4 576,06 €/, ktoré obci odviedla v decembri 2013 a v roku 2014 jej budú vrátené.
Základná škola v roku 2013 účtovala príjem a výdaj za Školskú jedáleň na osobitnom účte
jedálne. Výška príjmu za stravné bola 58 316,76 €, výška za výdaj a nákup potravín 58 561,92
€, na účte sociálneho fondu základnej školy za rok 2013 bol príjem vo výške 3 727,45€
a výdaj vo výške 3 781,13€ išlo o mimorozpočtové príjmy a výdaje.
Čerpanie rozpočtových finančných prostriedkov ZŠ, ŠJ a ŠKD v roku 2013 :
Funkčná klasifikácia
Základná škola
611 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630 - Materiálové výdavky
642 – Transféry

Spolu:

Rozpočet

Skutočnosť

v tis. Sk
% plnenia

363 582
143 490
112 117
19 126
638 315

317 236,90
114 808,74
115 275,85
16 838,30
567 851,85

87,25
80,01
102,82
88,04
88,96
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Školská jedáleň pri ZŠ
611 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630 - Materiálové výdavky
642 – Transféry

Spolu:
Školská družina
611 – Mzdové prostriedky
620 – Odvody do PF
630 - Materiálové výdavky
642 – Transféry

Spolu:
Spolu ZŠ, ŠJ a ŠKD

30 000
9 760
11 440
0
51 200

25 863,16
9 237,24
10 975,60
3 710,69
49 786,69

86,21
94,64
95,94
97,24

20 550
6 600
100
0
27 250
716 765

18 742,05
6 608,77
839,06
738
26 927,88
644 566,42

91,20
100,13
839,06
98,82
89,93

5. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce a ZŠ za rok 2013

1 958 853
1 193 092
5 710
366 849
393 202
1 958 853
441829
716 765
781 859

Skutočnosť v
Eur
1 644 550,67
1 274 504,09
2 378,22
367 668,36
1 904 337,81
516 459,66
644 566,42
743 311,73

83,95
106,82
41,65
100,22
97,22
116,89
89,93
95,07

18 400

-

-

Rozpočet v Eur
Sumár príjmov
V tom: Bežné príjmy - obce
ZŠ
Kapitálové príjmy
Príjmy finančných operácií
Sumár výdavkov
V tom:Bežné výdavky-obce
ZŠ
Kapitálové výdavky
Výdavky finančných
operácií
Výsledok hospodárenia:

Skutočne prijaté a použité rozpočtové prostriedky:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Rozdiel = schodok kapitálového rozpočtu
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Rozdiel = prebytok finančných operácií

0

- 259 787,14
1 276 882,31
1 161 026,08
115 856,23
367 668,36
743 311,73
-375 643,37
322 626,77
19 081,28
303 545,49

%

-
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Schodok rozpočtového hospodárenia (bežný a kapitálový) 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. je vo výške -259 787,14 €. Schodok
kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami prijatím dlhodobého
úveru zo ŠFRB vo výške 322 626,77 € na kúpu bytového domu 11 bytových jednotiek na
Jelšavskej ulici v Štítniku.
Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch 113 818,99 € a zostatku
v pokladni 0,21 € k 31.12.2013 bol v celkovej čiastke 113 819,20 € (bez cenín vo výške
97,68). Z tejto čiastky je potrebné vylúčiť účelovo poskytnuté prostriedky v roku 2013,
ktoré prechádzajú do roku 2014 a to :
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa z prebytku
rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa §
10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto zostatku vylučujú:
- nevyčerpané účelovo určené prostriedky na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku 2013 vo výške 66 050€ a to na :
- Normatívne fin. prostriedky vo výške 61 473,94 €,
- Dopravné pre žiakov vo výške
4 576,06 €,
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,
- finančné prostriedky z tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo
výške 3 004,80 €,
- zákonná rezerva vo výške 20 153,17 €,
- zostatok finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu obce a ZŠ vo výške
14 322,69.
Rozpočtový výsledok hospodárenia po vylúčení vyššie uvedených účelových finančných
prostriedkov je v čiastke 10.288,54 €, ktorý zodpovedá zostatku stavu finančných
prostriedkov na jednotlivých rozpočtových účtoch obce a ZŠ. Uvedený výsledok
rozpočtového hospodárenia starosta obce navrhuje previesť v plnej výške do rozpočtu príjmov
obce v budúcom roku v roku 2014.
Rezervný fond
V súlade s ust. § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec
vytvára rezervný fond vo výške 10% z prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka
zisteného podľa § 16 ods.6 cit. zákona. O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Prostriedky rezervného fondu obec použije v súlade s ust. § 10 ods.8/ zák. č. 583/2004
Z.z., ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na
odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými
pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami
bežného rozpočtu.
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6. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu v roku 2013
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje uzavretá kolektívna zmluva a zásady tvorby
a použitia spoločného sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel
- ostatné prírastky - úroky
Úbytky - úhrada faktúr za stravu
- cestovné
-kultúrne podujatia , rekondič.

Suma v €
4 784,98
4 098,01
0,47
3 237,60
348,22
338,20

pobyt
-ostatné úbytky-popl.banke,daň
KZ k 31.12.2013

81,94
4 005,96

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
c. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovate
ľ

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

-1-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2013

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2013

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.
4)

-3-

-4-

-5-

MDVaRR SR

Dotácia na kúpu nájomných bytov

138 260,00 €

138 260 €

0

ŠFRB

pre stavbu BD 11 b.j. v obci Štítnik
Úver na kúpu bytu v bytovom dome

322 626,77 €

322 626,77

0

240 619,76

240 619,76

0

pre nájom
ŠR a EU

Regenerácia obce Štítnik
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B. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnym fondom:
Dňa 30.09.2002 obec uzavrela zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č.
808/4291/2002 o poskytnutí podpory z prostriedkov fondu na účel výstavby - Nadstavba
nájomných bytov na objekte zdravotného strediska – 16 bj v Štítniku. Výška úveru bola
265 916,48 €(8 011 000,00 Sk) s dobou splatnosti 30 rokov. Stavebné povolenie bolo vydané
08.08.2002 a nadobudlo právoplatnosť 04.09.2002.
Obec uzatvorila v roku 2010 zmluvu so štátnym fondom rozvoja bývania č. 808/74/2010
zo dňa 17.05.2010. Výška úveru bola 79.717,52 €, účel – výstavba štyroch nájomných bytov,
lehota splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke, názov stavby – Prestavba
nebytových priestorov ZS – 4BJ v Štítniku. Stavebné povolenie bolo vydané 14.12.2009
a nadobudlo právoplatnosť 15.12.2009.
V roku 2013 obci zo štátneho fondu rozvoja bývania boli poskytnuté finančné prostriedky
na kúpu bytu v bytovom dome pre nájom na Jelšavskej ulici – 11 bj. Obec so štátnym fondom
rozvoja bývania uzavrela zmluvu dňa 15.07.2013. Výška úveru bola 322 626,77 € s dobou
splatnosti 30 rokov odo dňa splatnosti 1. splátky úveru. Kolaudačné rozhodnutie na budovu
bolo vydané 28.12.2012.
C. Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným právnickým a fyzickým osobám:
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2009 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1Uznesenie č..311/2013 pre Cirkevný zbor

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2013

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Uznesenie č. 312/2013 pre Miestny odbor Matice

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2013

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2336,50 €

-3336,50 €

-4-

300,00 €

300,00 €

-

Slovenskej v Štítniku

8. Bilancia aktív k 31.12.2013 v €
Dlhodobý nehmotný majetok /018 a 019/
Stav k 1.1.2013
Obstarávacia cena 41 901,45
Oprávky
8 763,08
Zostatková cena
33 138,37

Prírastky
0
0
0

Úbytky
0
8 763,08
8 763,08

Jedná sa o projektové dokumentácie na rekonštrukciu radnice/rok 2006/, námestia
–projekt pamiatková zóna /Phare/ a projekt skládky TKO/ zameranie/.

Stav k 31.12.2013
41 901,45
17 526,16
24 375,29
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Finančný dlhodobý majetok /069/ - Akcie od Vodárenskej spoločnosti
Stav k 1.1.2013
Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena
317 064,07
0
0
Oprávky
0
0
0
Zostatková cena
317 064,07
0
0

Stav k 31.12.2013
317 064,07
0
317 064,07

Obec Štítnik bezodplatne získala cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s.: 9 553 ks v menovitej hodnote 33,19 € za 1 ks. V roku 2013 nedošlo k úbytku ani
prírastku týchto akcií.
Dlhodobý hmotný majetok /021/ - Stavby
Stav
k 1.1.2013
Obstarávaci
a cena
Oprávky
Zostatkov
á cena

Prírastky

Úbytky

Stav
k 31.12.201
3

2 127 165,77

755 071,35

18 200,00

2 864 037,12

1 066 869,90

0

114 583,85

1 181 453,75

1 060 295,87

755 071,35

132 783,85

1 682 583,37

V roku 2013 obec zaradila do majetku obce v čiastke 755 071,35 € bytový dom 11 BJ na
Jelšavskej ulici v čiastke 460 896,59 € a dokončil sa projekt Regenerácie obce v čiastke
294 174,76 €.
Dlhodobý hmotný majetok /022/ - Stroje, prístroje a zariadenia
Stav k 1.1.2013
Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena
25 350,35
1981,00
0
Oprávky
22 461,44
0
1950,00
Zostatková cena
2 888,91
1 981,00
1950,00

Stav k 31.12.2013
27 331,35
24 411,44
2 919,91

V roku 2013 obec zaradila do majetku obce v čiastke 1 981 € interaktívnu tabuľu zakúpenú
pre materskú škôlku.
Dopravné prostriedky /023/
Stav k 1.1.2013
Obstarávacia cena
24528,90
Oprávky
24 422,80
Zostatková cena
106,10

Prírastky

Úbytky
0
0
0

Dlhodobý drobný hmotný majetok /028/
Stav k 1.1.2013
Prírastky
Obstarávacia cena
146 258,36
4 855,48
Oprávky
146 258,36
4855,48
Zostatková cena
0
0

0
106,10
106,10

Stav k 31.12.2013
24528,90
24528,90
0

Úbytky
1160,91
1160,91
0

Stav k 31.12.2013
149 952,93
149 952,93
0
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V roku 2013 obec zaradila do majetku obce v čiastke 4 855,48 € zakúpený majetok : tlačiareň,
skartovač, stan, monitor, notebook, vianočnú výzdobu, sadu úchytov na výzdobu
a ostatný dlhodobý drobný hmotný majetok.
Dlhodobý drobný hmotný majetok /029/
Stav k 1.1.2013
Prírastky
Obstarávacia cena
1 114,42
0
Oprávky
160,00
0
Zostatková cena
954,42
0
Majetok na účte 031 - Pozemky
Stav k 1.1.2013
Obstarávacia cena
112 307,31
Oprávky
0
Zostatková cena
112 307,31

Prírastky
1,20
0
1,20

Majetok na účte 032 – Umelecké diela - Socha na účte 025
Stav k 1.1.2013
Prírastky
Obstarávacia cena
312 189,72
0
Oprávky
0
0
Zostatková cena
312 189,72
0
Obstaranie dlhodobého majetku
041
Stav k 1.1.2013
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2013
-

Úbytky
0
192,00
192,00

Úbytky

4 649,00
595,00
500,00
571,20
720,00
1 440,00

0
0
0

Stav k 31.12.2013
112 308,51
0
112 308,51

0
0
0

Stav k 31.12.2013
312 189,72
0
312 189,72

Úbytky

042
47 256,11
720 962,72
759 743,63
8 475,20

Zostatok na účte obstaranie dlhodobého majetku obsahuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stav k 31.12.2013
1 114,42
352,00
762,42

- Projektová dokumentácia na Rekultivácia skládky TKO
- PD dodatok ku Rekultivácii skládky TKO
- PD na verejné osvetlenie
- Svetelno technická štúdia k verejnému osvetleniu
- J.Velebír – VO k projektu Moder. verej.osvetlenia
- J.Velebír – VO k projektu Moder. verej.osvetlenia

043

-
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Obežný majetok

a/ pohľadávky
Účet

318 – pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové
319 – pohľadávky za daňové príjmy obce
Spolu:

Suma v €
25 608,30
8 918,57
34 526,87

Pohľadávky pozostávajú z pohľadávok daňových a nedaňových:
Účet 318 /nedaňové pohľadávky/:
1. Faktúry za rok 2010,11,12 za školský úrad - pre obce 454,05 €
2. Nájomné za rok 2010,11,12 zo Zdravotného strediska – podnikatelia, lekári 634,40 €
3. Nájomné za rok 2010,11,12 za Dom služieb – podnikatelia 651,21 €
4. Faktúry za rok 2012 za refundáciu – požiare – pre obec 44,00 €
5. Nájomné za rok 2010,11,12- byty ZS 4 283,98 €
6. Depozit nájomníci bytov za rok 2013 - 234,63 €
7. Faktúry za rok 2013 za stavebný úrad - pre obce 5 440,76 €
8. Nájomné za rok 2013 – podnikatelia, lekári na ZS 1 575,97 €
9. Nájomné za rok 2013 za Dom služieb – podnikatelia 1518,68 €
10. Nájomné za rok 2013 – ostatné 926,00 €
11. Poplatky za rok 2013-za služby–refundácia telefónu-Mikroregion Štít.dolina 314,86 €
12. Nájomné za rok 2013 – nájomníci na ZS 4 053,28 €
13. Nájomné za rok 2013 – voda 99,48
14. Služby občanom za rok 2013 – 322,98 €
15. Nedoplatok za TKO rok 2004-2008 v čiastke 1 246,99 €
16. Nedoplatok za TKO rok 2009 v čiastke 677,50 €
17. Nedoplatok za TKO rok 2010 v čiastke 487,66 €
18. Nedoplatok za TKO rok 2011 v čiastke 475,98 €
19. Nedoplatok za TKO rok 2012 v čiastke 695,05 €
20. Nedoplatok za TKO rok 2013 v čiastke 1 470,84 €
Účet 319 /daňové pohľadávky/:
1. Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti pozemky a stavby do roku 2008 vo výške 14,16 €
2. Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti pozemky a stavby za rok 2009 vo výške 96,28 €
3. Pohľadávka na dani z nehnuteľnosti pozemky a stavby za rok 2010 vo výške 133,94 €
4. Pohľadávka na dani z nehnuteľnosti pozemky a stavby za rok 2011 vo výške 198,28 €
5. Pohľadávka na dani z nehnuteľnosti pozemky a stavby za rok 2012vo výške 584,38 €
6. Pohľadávka na dani z nehnuteľnosti pozemky a stavby za rok 2013- občania vo výške
1 212,40 €
7. Pohľadávka na dani z nehnuteľnosti pozemky a stavby za rok 2013 – podnikatelia vo
výške 6 563,63 €
8. Pohľadávka na dani za psa za rok 2012 vo výške 5,50 €
9. Pohľadávka na dani za psa za rok 2013 vo výške 110,00 €
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b/ finančný majetok:
Účet
213 - ceniny
261 - pokladnica
262 - peniaze na ceste
221 - Základný bežný účet

Suma v €
97,68
0,21
0,00
104 305,65

z toho :
28626582/0200
1595893251/0200

1 810,40

1070028626582/0200

4877,50

VÚB, a.s.

3086606858/0200

38,00

Prima banka, a.s.

2149582001/5600

6 648,20

Prima banka a.s.

2149583004/5600

802,96

Prima banka a.s.

2149584007/5600

10,01

Prima banka a.s.

2149586010/5600

66 075,40

SLSP, a.s.
SLSP, a.s.

0511458443/0900
0511137316/0900

20 153,17

SLSP, a.s.

0511510678/0900

312,79

SLSP, a.s.

0512045528/0900

16,35

VÚB, a. s.
VÚB, a.s.

č. ú.

VÚB, a.s. - sociálny fond

Kontinuita

4100993554/

16,80

3 004,80

539,27
104.403,54

S p o l u obec :
SLSP a.s.

051156920/0900

14,28

ZŠ sociálny fond SLSP a.s

051157026/0900

9 445,19

Školská jedáleň

051156963/0900

42,40

0511441107/0900

11,47

Základná škola

SLSP, a.s.

ZŠ príjmový
Spolu ZŠ :
Spolu Obec a ZŠ :

SLSP, a.s.

9 513,34
113 916,88
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9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 :

Zdroje krytia majetku:
a/ bankové úvery
Účet 461 tvorí: 1. Istina z prijatého úveru- zostatok 42.106,64 €
Prijatý úver na výstavbu čističky odpadových vôd pri zdravotnom
stredisku, úhrada faktúr za výstavbu nadstavby – bytov na zdravotnom
stredisku.
b/ dlhodobé záväzky
Účet 479 tvorí:

1. Istina z prijatého úveru – zostatok 801.003,13 €, ktorá pozostáva z :
- Úver na výstavbu nájomných bytov- nadstavba na zdravotnom
stredisku v čiastke 206.215,32 €.
- Úver na prestavbu nebytových priestorov na bytové - 4BJ na
zdravotnom stredisku v čiastke 71.641,61 €.
- Úver na kúpu bytového domu – 11BJ v čiastke 319.546,90 €.
Úvery sú zabezpečené príjmami od nájomníkov bytov v zmysle
nájomnej zmluvy s jednotlivými nájomníkmi.
2. Dlhodobý záväzok obce pre DEXIA banka v čiastke 191.317,17 € za
rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci.
3. Depozit vytvorený nájomníkmi bytov v čiastke 12.282,13 €

c/ krátkodobé záväzky
Účet
321 – dodávatelia
379 - zrážky z miezd za 12/2013
331 – mzdy za 12/2013
336 – odvody z miezd za 12/2013
342 – daň z miezd za 12/2013
Spolu
321 – neuhradené faktúry:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Suma v €
8 403,51
893,99
9 022,56
6 115,70
1 234,18
25 669,94

Telefón T-com a T-mobil 12/2013
Fúra - vývoz TKO za 12/2013
J.Velebír – Staviteľ s.r.o.
Petit Press, a.s. -2014
Inprost s.r.o.-2014
ZMOS – člen.príspevok na rok 2014
Združenie zborov pre OZ 2014
Slovakia Energy
Profi dekor s.r.o.
VVS – vodárne
Cantera s.r.o. – bezp.tech.

395,51 €
1.506,81 €
1.440,00 €
198,00 €
104,00 €
251,35 €
60,32 €
-30,44 €
336,00 €
2 887,76 €
66,00 €
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12) R. Šafár – Montáž el.inštalácia
13) Medicínsko preventívna – zdr.sl. 12/2013
14) Jatix s.r.o.

995,00 €
24,00 €
169,20 €

10. Rekapitulácia súvahy k 31.12.2013 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčtovanie transférov
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období

SPOLU

ZS k 1.1.2013
1 886 200,88

KZ k 31.12.2013
2 461 137,57

33 138,37
1 535 998,44
317 064,07
342 350,48

24 834,37
2 119 239,13
317 064,07
383 064,86

195,09
27 493,39
60 537,30
254 124,70
1618,43
1618,43
2 230 169,79

213,42
31 618,10
104 403,54
246 829,80
2029,22
2029,22
2 846 231,65

ZS k 1.1.2013
903 390,71

KZ k 31.12.2013
902 291,28

0
903 390,71
674 589,78

0
902 291,28
992 989,50

506 982,13
22 233,15
48 999,68
53 524,82
42 850,00
652 189,30
2 230 169,79

805 880,63
25 669,94
42 106,64
53 282,29
66 050,00
950 950,87
2 846 231,65

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Rezervy
Zúčtovanie so základnou školou
Časové rozlíšenie

SPOLU

11. Výsledok hospodárenia v účtovníctve –výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 v €
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Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák č. 431/2002 Z.z o účtovníctva
v znení nesk. predpisov a Opatrenia MF SR č.MF/21513/2012-31 ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.
Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním
konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.
Výnosy triedy 6:
Náklady triedy 5:
Kladný výsledok hospodárenia k 31.12.2013:

764 917,70 €
752 206,37 €
12 711,33 €

Obec vykázala vo svojej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 tento účtovný výsledok
hospodárenia, ktorý bude účtovne usporiadaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov v roku 2014.

12.Programový rozpočet obce za rok 2013
Obec mala obecným zastupiteľstvom schválený na rok 2013 programový rozpočet
obce uznesením č.294/2013 zo dňa 11.01.2013. V priebehu roka a na konci rozpočtového
roka sa pomocou jednotlivých programov posudzuje miera splnenia cieľov a v prípade
nesplnenia niektorých zámerov a cieľov sa pomenúvajú príčiny ich neplnenia a navrhujú
sa opatrenia na odstránenie neželaného stavu. Ku koncu roka môžeme konštatovať, že sa
do rozpočtu zaviedli prvky programového rozpočtovania, že sa v podstatnej miere
podarilo dostatočne
zadefinovať zámery a ciele schválené v jednotlivých
programoch, zvýšila sa
hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov. Zabezpečila sa
transparentnosť a a zodpovedný prístup pri rozdeľovaní a čerpaní verejných prostriedkov
a zvýšila sa kvalita poskytovaných služieb obyvateľstvu.
V Štítniku, dňa 10.2.2014
Vypracoval: Bc. D. Kupcová
Miloš Gallo Barnák
starosta obce

Záverečný účet za rok 2013 :
Návrh Záverečného účtu za rok 2013 v obci obvyklým spôsobom
zverejnený dňa …....................
Návrh zvesený dňa ...................
Záverečný účet za rok 2013 bol prerokovaný na ........... riadnom verejnom zasadnutí OZ v
Štítniku dňa .........................
Záverečný účet za rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Štítniku
dňa ..................... uznesením č. .................
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Schválený Záverečný účet za rok 2013 v obci obvyklým spôsobom zverejnený /na dobu 15
dní/.
Zverejnený dňa ....................

Miloš Gallo Barnák
starosta obce

Návrh uznesenia:
1.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2013.
2.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora
z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce k 31.12.2013.
3.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora
z overenia súladu Výročnej správy z účtovnou závierkou k 31.12.2013.
4.Obecné zastupiteľstvo uznesením č. ........... schvaľuje Záverečný účet obce
za rok 2013 a celoročné hospodárenie - bez výhrad
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-s výhradami.

