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Záverečný účet Obce Hrnčiarske Zalužany 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.  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 14.12.2012 uznesením č.7/2012
Rozpočet bol zmenený 1-krát:

-  zmena   schválená dňa     30.09.2013    uznesením č. 1/2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

Rozpočet Rozpočet 
po zmenách 

Príjmy celkom 731395 804014
z toho :
Bežné príjmy 313580 316080
Kapitálové príjmy 407200 407200
Finančné príjmy 10615 80734
Výdavky celkom 731235 803854
z toho :
Bežné výdavky 313535 316035
Kapitálové výdavky 417700 417700
Finančné výdavky
Rozpočet obce 160 160

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia

804014 395712,01 49,22

1) Bežné príjmy - daňové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
167310 183090,26                109,43

Textová časť – bežné daňové príjmy: 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  150000  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 164397,75 EUR, čo predstavuje plnenie na
109,60 %. 
b) Daň z nehnuteľností



Z rozpočtovaných 17310 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 18692,51 EUR, čo je
107,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8460,84 EUR, dane zo stavieb boli v
sume 9034,-- EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
6063,29 EUR.
c) Daň za psa 907,67
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 290,--
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,--

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
30980 33927,85                  108,06

Textová časť – bežné nedaňové príjmy: 
a) Poplatok za komunálny odpad a     drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 5700,-- EUR bol skutočný príjem 6002,37 EUR čo je 105,30 %
b)Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 14600,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 15.831,21 EUR,
čo je 108,43 % plnenie.  Ide o príjem  z prenajatých pozemkov v sume 802,90 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov a majetku obce v sume 15028,31 EUR.
c)Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 10680,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 12094,27 EUR, čo
je 113,24 % plnenie. 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia
117790                 104664,70                 88,85

Textová časť – bežné ostatné príjmy: 

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ  Suma v EUR Účel 
1. ÚPSVaR 12143,43 Zamestnanci podľa § 50J
2. ESF 13047,09 Terénna sociálna práca
3. Obec Sušany 641,66 Pre mš a zš Hrnčiarske Zalužany
4. Krajský školský úrad 68207,95 Školstvo
5. Obvodný úrad  Lučenec 187,2 Za prácu skladníka CO
6. ÚPSVaR poltár 1497,42 Stravné pre deti v HN
7. Krajský školský úrad 1024 Dopravné
8. ÚPSVaR Poltár 298,8 Školské potreby pre deti v HN zš
9 Krajský školský úrad 731,2 Pre predškolákov mš
10 VUC Banská Bystrica 1000 Na hrnčiarske slávnosti
11 Ministerstvo financií 287,76 REGOP
12 Ministerstvo dopravy 1655,73 Oprava miestnych komunikácií

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.



4) Kapitálové príjmy: 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia

407200 561 0,14

Textová časť – kapitálové príjmy: 
a)Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných  0,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 561,-- EUR.
b)Granty a transfery
Z rozpočtovaných  0,--  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2013  v  sume  0,--  EUR,  čo
predstavuje 0 % plnenie.

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :
- obec v roku 2013 nezískala žiadne kapitálové granty ani transfery

5) Príjmové finančné operácie: 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia

80734 73467,96 91

Textová časť – príjmové finančné operácie: 
V roku 2012 bol prijatá  dotácia z Krajského  školského úradu na opravu havarijného  stavu
okien  na  Základnej  škole  v  Hrnčiarskych  Zalužanoch,  ktorá  nebola   v  uvedenom  roku
spotrebovaná, takže v roku 2013 automaticky bola presunutá ako nespotrebovaná dotácia z
minulých rokov do finančných operácií v plnej  sume 70.119,-- EUR. Taktiež suma 1548,96
sú nevyčerpané prostriedky z dotácií min.roku 2012 minuté v roku 2013 konkrétne Základná
škola 1208,-- Eur a 340,96 dotácia na terénnu sociálnu prácu.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2013 zo dňa 14.6.2013 bolo schválené použitie časti
rezervného fondu v sume 1800,-- EUR. 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia

803854 388525,41 48,33

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia

316035              315399,06                122,37

v tom :                                                                                                                         
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy 94965 101169,08 106,53
Ekonomická oblasť 41505 42134,7 101,52
Ochrana životného prostredia 26770 18170,53 67,88
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 8840 8654,52 97,9
Vzdelávanie - predškolská výchova 46360 51353,68 110,77
Vzdelávanie - základné vzdelanie 70260 69960,39 99,57
Vzdelávanie - školské stravovanie 16385 14296,82 87,26
Vzdelávanie – školská družina 10950 10189,49 93,05
Spolu 316035 315399,06



Textová časť – bežné výdavky:
a)Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 161475,-- EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2013 v sume 159625,83
EUR, čo je 98,85 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  pracovníkov
zš, mš,šj, škd a pracovníkov na § 50J .
b)Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 60370,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 58627,79 EUR,
čo je 97,11 % čerpanie. 
c)Tovary a služby
Z rozpočtovaných  158959,--  EUR bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2013  v sume  160745,35
EUR, čo je  101,12 % 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 7950,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 10577,83 EUR,
čo predstavuje 133,05 % čerpanie. Jedná sa o transfery pre miestne organizácie. 

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia

417700                   -                

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia

70119                   73467,96              104,78  

Textová časť – výdavkové finančné operácie: 
Výdavky vo výške 71667,96 Eur boli vlastne minuté nepoužité dotácie za roku 2012.
Finančná  čiastka  1800,--  Eur  bola  vyplatená  z  rezervného  fondu  na  základe  uznesenia
č.2/2013 zo 14.6.2013

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné  príjmy spolu 321683,06
z toho : bežné príjmy obce 321683,06
Bežné výdavky spolu 386725,41
z toho : bežné výdavky  obce 386725,41
Bežný rozpočet -65043,35
Vylúčenie z prebytku/schodku 71667,95
Upravený prebytok bežného rozpočtu 6624,6
Kapitálové  príjmy spolu 561
z toho : kapitálové  príjmy obce 561
Kapitálové  výdavky spolu
z toho : kapitálové  výdavky  obce 1800
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 5385,6



Vylúčenie z prebytku 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -66282,35
Príjmy z finančných operácií 73467,95
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií 73467,95

PRÍJMY SPOLU  395712,01
VÝDAVKY SPOLU 388525,41
Hospodárenie obce 7185,6
Vylúčenie z prebytku

Prebytok rozpočtu v sume 7.185,60 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 v plnej výške 7.185,60 EUR 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške 7.185,60 EUR. 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond
Obec  vytvára  rezervný fond  v zmysle  zákona  č.583/2004 Z.z.  Rezervný  fond  sa vedie  na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný Suma v EUR
ZS k 1.1.2013 8669,93
Prírastky - z prebytku hospodárenia 7984,41
               - ostatné prírastky
Úbytky   - použitie rezervného fondu :
- uz.č.2/2014 zo dňa 14.6.14 PD ZŠ         

1.800,--      

               - krytie schodku hospodárenia
               - ostatné úbytky 
KZ k 31.12.2013 14854,34

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2013 1837,23
Prírastky - povinný prídel -  1,05 %                   1297,01
Úbytky   - závodné stravovanie                      
               - príspevok na DDP              507,96
               - dopravné                           
               - ostatné úbytky 1004,34
KZ k 31.12.2013 1621,94



6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR 

A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013
Majetok spolu 1560424,69 1518298,38
Neobežný majetok spolu 1452843,92 1482016,61
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok 1290629,92 1231640,25
Dlhodobý finančný majetok 162214 250376,36
Obežný majetok spolu 106813,3 35945,92
z toho :
Zásoby 3302,29 2571,26
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 12510,15 11517,77
Finančné účty 91000,86 21856,89
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie 767,47 335,85

P A S Í V A

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu 1560424,69 1518298,38
Vlastné imanie 814293,85 820689,35
z toho :
Oceňovacie rozdiely 
Fondy
Výsledok hospodárenia 814293,85 820689,35
Záväzky 108428,07 40715,85
z toho :
Rezervy 15731,38 11447,88
Zúčtovanie medzi subjektami VS 71678,22 49,79

Dlhodobé záväzky 1837,23 1621,94
Krátkodobé záväzky 19181,24 27596,24
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie 637702,77 656893,18

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom             7.208,66  EUR
- voči zamestnancom             11661,40  EUR



9.  Prehľad  o poskytnutých  dotáciách   právnickým  osobám  a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec  v roku  2013  poskytla  dotácie  na  základe  uznesenia  č.  7/2014  zo  dňa  14.12.2012,
miestnym organizácám na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel. 

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 1 -

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých

finančných
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky         5000 EUR         5000 EUR 0
ŠK Slovan 700 700 0
Miestna org.Slov.červeného kríža 200 200 0
Slov.zväz zdravotne postihnutých 200 200 0
Únia žien 50 50 0
Miest.org.Protifašistických bojovníkov 40 40 0
Jednota dôchodcov 350 350 0
Súbor Hrnčiarka 300 300

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Zmluvou o
poskytnutí dotácie.

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:  
Poskytovateľ 

   
        - 1 -

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

- 2 -

Suma  poskytnutých
finančných
prostriedkov 

- 3 -

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -
ÚPSVaR Zamestnanci podľa § 50J 12143,43 12143,43 0
ESF Terénna sociálna práca 13047,09 13047,09 0
Krajský
školský úrad

Školstvo 68207,95 68207,95 0

Obvodný
úrad
Lučenec

Za prácu skladníka CO 187,2 187,2 0

ÚPSVaR
poltár

Stravné pre deti v HN 1497,42 1497,42 0

Krajský
školský úrad

Dopravné 1024 974,21 49,79

ÚPSVaR
Poltár

Školské potreby pre deti v HN
zš

298,8 298,8 0

Krajský
školský úrad

Pre predškolákov mš 731,2 731,2 0

Ministerstvo
financií

REGOP 287,76 287,76 0

Ministerstvo
dopravy

Oprava miestnych komunikácií 1655,73 1655,73 0



b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí   

Obec Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  

Rozdiel 

Obec Sušany 641,66 641,66 0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

VÚC Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  

Rozdiel 

VUC Banská
Bystrica

1000 1000 0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu        
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Cabanová Martina                                  Predkladá: Ing.Branislav Nociar

V Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 15.5.2014

13. Záverečný výrok:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  použitie  prebytku v sume 7.185,60 EUR, zisteného 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,
na : 

- tvorba rezervného fondu  7.185,60 EUR

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.




