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Záverečný účet Obce Kľačany 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 vyrovnaný.
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 14.02.2013 uznesením č.04/2013.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 24.04.2013 uznesením č. 18/2013
- druhá zmena schválená dňa 15.08.2013 uznesením č. 39/2013
- tretia zmena schválená dňa 02.10.2013 uznesením č. 44/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 20.11.2013 uznesením č. 62/2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

824496

Rozpočet
po zmenách
866757,42

694496
80000
50000
0
752462

706676
80000
69400
10681,42
824282,88

277609
195687
0
279166
72034

289873,77
215087
0
319322,11
42474,54

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 subjekivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
866757,42

Skutočnosť k 31.12.2013
809799,83

% plnenia
93,43

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
357303,18

Skutočnosť k 31.12.2013
389656,60

% plnenia
109,05

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 184500 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 196102,84 EUR, čo predstavuje plnenie na
106,29 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 172803,18 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 193553,76
EUR, čo je 112,01 % plnenie.
a) Príjmy dane z pozemkov boli v sume 31757,35 EUR
b) Dane zo stavieb boli v sume 145231,14 EUR
c) Dane z bytov boli v sume 115,20 EUR.
c) Daň za psa 501,-EUR
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9885,99
g) Daň za jadrové zariadenie 6063,08 EUR
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
60439

Skutočnosť k 31.12.2013
48501,89

% plnenia
80,25

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 10673 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 9617,60 EUR, čo je
90,11 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 9617,60
EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 34830 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 19320,52 EUR, čo je
55,47 % plnenie.
c) Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 19,86 EUR, čo je 39,72
% plnenie.
d) Príjmy z dobropisov
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 4712,06 EUR.
e) Iné – transfer z recyklačného fondu
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Z rozpočtovaných 450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 395 EUR, čo je
87,78% plnenie.
d) Ostatné príjmy – vrátený preddavok na daň PO
Z rozpočtovaných 14436 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 14436,85 EUR, čo je
100,01% plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
288933,82

Skutočnosť k 31.12.2013
246381,11

% plnenia
85,27

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma
v EUR
1.
Krajský úrad CDPK Trnava
1157,32
2.
Krajský školský úrad Trnava
227852,00
3.
Krajský stavebný úrad Trnava
949,53
4.
Krajský úrad ŽP Trnava
107,13
5.
Krajský školský úrad
833,00
6.
ÚPSVaR Piešťany
1463,00
7.
Krajský školský úrad
3169,00
8.
Krajský školský úrad Trnava
3039,00
9.
ÚPSVaR Piešťany
348,60
10.
Krajský školský úrad Trnava
1287,00
12.
Obvodný úrad Trnava
954,51
13.
Obvodný úrad Trnava
106,80
14.
Obvodný úrad Trnava
9,71
15.
Obvodný úrad Trnava
336,93
16.
Správa katastra Hlohovec
235,42
17.
Ministerstvo financií SR
2706,00
18.
UPSVaR Piešťany
1826,16

Účel
S - OcÚ miestne komunikácie
Prenesené kompetencie ZŠ s MŠ
S-OcÚ HC – stavebný odbor
S-OcÚ HC – odb. životné prostredie
Príspevok na žiakov zo SZP
Stravné pre deti v HN
Dopravné
Vzdelávacie poukazy
Školské potreby pre deti v HN
Príspevok pre MŠ
Voľby do VÚC
Odmena skladníka CO
Vojnové hroby
Matrika – REGOB
Register obnov.evid.pozemkov
Zvýšenie platov nepedag. pracov.
Projekt XX

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
80000

Skutočnosť k 31.12.2013
104518,05

% plnenia
130,65

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 80000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 104518,05 EUR, čo
predstavuje 130,65 % plnenie.
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5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
69400

Skutočnosť k 31.12.2013
10060,76

% plnenia
14,50

Textová časť – príjmové finančné operácie:
V roku 2013 bol prijatý úver v sume 9900 EUR. Z rozpočtovaných 9900 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2013 v sume 9900 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 62/2013 zo dňa 20.11.2013 bolo schválené použitie
časti rezervného fondu v sume 9500 EUR na nákup traktora. V skutočnosti bolo plnenie
v sume 0,- EUR. V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
160,76EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
10681,42

Skutočnosť k 31.12.2013
10681,42

% plnenia
100

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
0

10681,42 EUR
Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
824282,88

Skutočnosť k 31.12.2013
673054,76

% plnenia
81,65

Skutočnosť k 31.12.2013
209880,91

% plnenia
72,40

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
289873,77

v tom :
Funkčná klasifikácia
01 Program
Plánovanie, manažment a marketing
03 Program
Obec orientovaná na potreby občana
04 Program

Rozpočet
122876,77

Skutočnosť
99533,37

% plnenia
81,00

2248

403,31

17,94

16821

14683,76

87,29
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Bezpečnosť
05 Program
Odpadové hospodárstvo
06 Program
Komunikácie
08 Program
Šport
09 Program
Kultúra
10 Program
Prostredie pre život
Spolu

61188

43138,28

70,50

39480

26547,02

67,24

22260

17178,25

77,17

19200

4657,74

24,26

5800

3739,18

64,47

289873,77

209880,91

72,40

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 54700 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 49818,55 EUR,
čo je 91,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 25391 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 20098,62 EUR,
čo je 79,16 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov OcÚ.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 187197,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 124310,16
EUR, čo je 66,41 % 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 22106 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 15574,10 EUR, čo
predstavuje 70,45 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
215087

Skutočnosť k 31.12.2013
143836,15

v tom :
Funkčná klasifikácia
714 001 – Nákup osob. automobilu
714 004 – Nákup traktora pre obec
717 002 – Rekonštrukcia budovy OcÚ
717 002 – Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice
713 005 – Odkúpenie vodovodu
717 002 – Rekonštrukcia chodníkov +
premostenia, miestnych komunikácií
713 005 – Vodovod - dezinfekčné
zariadenie
717 002 – Vodovod modernizácia
718 004 – Vodovod rekonštrukcia
a modernizácia studne

% plnenia
66,87

rozpočet
4000
23100
2500
4000

skutočnosť
3300
0
0
0

% plnenia
82,50
0
0
0

10887
94000

10886,64
59626,67

100
63,43

10000

9569,10

95,69

10160
9785

10152,93
4606,07

99,93
47,07
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717 001 – Vybudovanie VO - IBV
20000
19681,57
98,41
717 002 – Rekonštrukcia budovy
8755
8750,81
99,95
OFK
718 005 – Rekonštrukcia
8000
7362,36
92,03
a modernizácia MR
714 001 – Nákup osobného
9900
9900
100
automobilu
Spolu
215087
143836,15
66,87
Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup osobného automobilu - KIA CEED v sume 3300 EUR, čo predstavuje 1/3
splátky z úveru v celkovej sume 9900 EUR
b) Odkúpenie vodovodu
Ide o nasledovné investičné akcie :
- odkúpenie vodovodu v celkovej sume 54 433,20EUR, rozdelené na päť splátok až do
roku 2016, ročne v sume 10886,64 EUR
- vodovod – dezinfekčné zariadenie v sume 9569,10EUR
- vodovod – modernizácia v sume 10152,93EUR
- vodovod – rekonštrukcia a modernizácia studne v sume 4606,07EUR
c) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia chodníkov + premostenia, miestnych komunikácií v sume 59626,67 EUR
d) Rekonštrukcia budovy OFK
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia budovy OFK v sume 8750,81 EUR
e) Rekonštrukcia a modernizácia MR
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia a modernizácia MR v sume 7362,36 EUR
f) Realizácia nových stavieb
- vybudovanie verejného osvetlenia IBV v sume 19681,57EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia
0

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
319322,11

Skutočnosť k 31.12.2013
319337,70

% plnenia
100,01
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Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Finančné prostriedky

Suma
Suma skutočne
Rozdiel
poskytnutých
použitých
/stĺ. 1 – stĺ. 2/
finančných
finančných
vratka
prostriedkov prostriedkov
nepoužitej
v roku 2013
k 31.12.2013
dotácie
1

2

3

A. Bežné výdavky spolu
z toho
1. Prenesené kompetencie spolu

236340,76

236339,32

1,44

a/ normatívne výdavky spolu

226231,00

226231,00

0,00

z toho: rozpis po úprave /-209 €/

212957,00

212957,00

0,00

13224,00

13224,00

0,00

50,00

50,00

0,00

10109,76

10108,32

1,44

3039,00

3039,00

0,00

160,76

160,76

0,00

dopravné poskytnuté v r. 2013

3169,00

3167,56

1,44

odchodné

1621,00

1621,00

0,00

prípevok na výchovu detí MŠ

1287,00

1287,00

0,00

833,00

833,00

0,00

2. Originálne kompetencie + Vl. príjmy

75932,62

75948,21

-15,59

z: toho: originálne kompetencie

66000,00

66015,59

-15,59

vlastné príjmy

9932,62

9932,62

0,00

1826,60

1811,60

15,00

1478,00

1463,00

15,00

348,60

348,60

0,00

4. Ostatné dotácie spolu

4532,16

4489,77

42,39

z toho: na základe uzn. vlády - valorizácia

2706,00

2663,61

42,39

1826,16

1826,16

0,00

5. Ostatné dotácie mimo verej. správy

748,80

748,80

0,00

Projekt Petit – noviny SME

748,80

748,80

0,00

319380,94

319337,70

43,24

z toho:

dohodovacie konanie
kreditové príplatky
b/ nenormatívne výdavky spolu
z toho: vzdelávacie poukazy
dopravné z roku 2012

príspevok na žiakov zo SZP

3. ÚPSVaR spolu
z toho dotácia na podporu výchovy k:
stravovacím návykom dieťaťa
plneniu školských povinností dieťaťa

refundácia miezd – projekt XX

Dotácie celkom
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Na financovanie prenesených kompetencií v roku 2013 bolo spolu rozpísaných 236 180,00 €
a na financovanie dopravného v roku 2013 bola z roku 2012 prenesená nevyčerpaná čiastka
160,76 €.
Výška nepoužitej dotácie na nenormatívne výdavky predstavovala 1,44 € /dopravné/.
Na financovanie materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí pri Základnej škole
s materskou školou v Kľačanoch boli schválené a rozpísané finančné prostriedky spolu vo
výške 75 932,62 €.
Použitých bolo spolu 75 948,21 €, čiastka 15,59 € predstavuje mínusový zostatok na
výdavkovom rozpočtovom účte k 31.12.2013.
Z úradu práce bola na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a k plneniu
školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a
pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima poskytnutá dotácia
spolu vo výške 1 826,60 €. Zostatok vo výške 15,00 € bol dňa 20.12.2013 vrátený.
V nadväznosti na uznesenie vlády bola poskytnutá z ministerstva financíí dotácia na
zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva v celkovej výške 2706,00
€, použitých bolo 2663,61 €, zostatok vo výške 42,39 € bol dňa 30.12.2013 vrátený na obec.
V zmysle „Zmluvy o poskytnutí finančného daru“ bola Základnej škole v Kľačanoch od
Nadácie Petit Academy poskytnutá finančná čiastka 748,80 € na podporu projektu SME V
ŠKOLE, ktorý bol určený pre žiakov II. stupňa pri vyučovaní tém: „Najstaršie dejiny
Slovenska“, „Dopravný rýchlokurz“, „Základy ekológie“, „Životné prostredie organizmov a
človeka“, a „Mediálna výchova“.
Základná škola s materskou školou v Kľačanoch dňa 21.08.2013 podpísala s ÚPSVaR v
Piešťanoch dohodu o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX. „Podpora
zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspevku zo ŠR a príspevku z
prostriedkov ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a ESF je
15% : 85 %. Poskytnutím finančného príspevku bolo podporené vytvorenie dvoch pracovných
miest v profesii – učiteľka MŠ. Do 31.12.2013 bola v zmysle uvedeného projektu
refundovaná mzda v celkovej výške 1826,16 €.
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia
0
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

695221,02
684539,60
10681,42

529218,61
209880,91
319337,70

166002,41
104518,05
104518,05

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

143836,15
143836,15

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok 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

-39318,10

126684,31
43,83
126640,48
10060,76
0
10060,76
809799,83
673054,76
136745,07
-43,83
136701,24

Prebytok rozpočtu v sume 126 684, 31 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 - 43,83 EUR
finančné operácie v sume 10 060,76EUR
Celkový prebytok rozpočtu v sume 136 701,24 EUR
navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 10%

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
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Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
9617,36

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

9617,36

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Interná smernica 01/2011.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
293,98
147,48

210

231,46

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

2627515,84

3173302,54

Neobežný majetok spolu

2492493,05

2923377,89

25326,26

23701,26

Dlhodobý hmotný majetok

2250660,50

2683170,34

Dlhodobý finančný majetok

216506,29

216506,29

Obežný majetok spolu

134363,40

248428,70

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

39614,15

17283,87

Finančné účty

94749,25

231144,83

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

659,39

1495,95

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

2627515,84

3173302,54

Vlastné imanie

2336720,52

2884102,55

0

0

0,01

0

2336720,51

2884102,55

58253,42

58652,37

4000

4867,47

Zúčtovanie medzi subjektami VS

160,76

43,83

Dlhodobé záväzky

293,98

10131,46

53798,68

43609,61

0

0

232541,90

230547,62

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
36347,62EUR
- voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia
2104,68 EUR
- voči zamestnancom
3344,84 EUR
- ostatné dlhodobé záväzky
9900,- EUR
Obec uzatvorila v r. 2013 lízingovú zmluvu s ČSOB Leasing, a.s. na nákup osobného
automobilu KIA CEED.
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8. 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 v súlade so VZN č. 2/2013 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
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

OFK Kľačany

9000

9000

0

Bežecký klub 2000

600

600

0

-4-

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
2/2013 o dotáciách.

09. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám t.j. rozpočtovým organizáciám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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 voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ s MŠ

75932,62

75948,21

-15,59
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ s MŠ

242699,52

242640,69

58,83

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

KŠÚ

Školstvo a vzdelanie

KŠÚ

Príspevok MŠ

ÚPSVaR

Projekt XX

MF SR

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

227852

227852

0

1287

1287

0

1826,16

1826,16

0

Zvýšenie platov nepedag.prac.

2706

2748,39

-42,39

KŠÚ

Vzdelávacie poukazy

3039

3039

0

ÚPSVaR

Školské potreby

348,60

348,60

0

OÚ

Matrika - REGOB

336,93

336,93

0

OÚ

Voľby do VÚC

1120

1120

0

KSÚ –S-

Stavebné konanie

949,53

949,53

0

Životné prostredie

107,13

107,13

0

3169

3170,44

-1,44

OcÚ
KÚ ŽP – SOcÚ
KŠÚ

Dopravné

OÚ TT

Skladník materiálu CO

106,80

106,80

0

SOcÚ

Cesty

1157,32

1157,32

0

KŠÚ

Príspevok žiakom so SZP

833

833

0

ÚPSVaR

Stravovacie návyky dieťaťa

1883

1883

0

KÚ

Register pozemkov ROEP

235,42

235,42

0

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2013 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Konečný zostatok finančných prostriedkov obce Kľačany

Banka
VÚB a.s., pobočka HC
VÚB a.s., pobočka HC
VÚB a.s., pobočka HC
VÚB a.s., pobočka HC
DEXIA, a.s. pobočka TT
DEXIA, a.s. pobočka TT
OTP banka a.s., pobočka TT

Číslo účtu
13024-212/0200
1169-13024212/0200
1638249651/0200
2667724153/0200
1168140001/5600
1168144002/566
9845106/5200

Spolu

Suma v €
217 630,84
315,41
4 508,93
42,85
7 857,94
0
zrušený

230 355,97

12. Návrh uznesenia:
A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet OBCE KĽAČANY a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu v sume 136 701,24 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 :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 10% v sume 13 670,12 EUR

Vypracovala:
Ivana Uhlíková

Predkladá:
Ing. Emília Cvíčelová
starostka obce Kľačany

V Kľačanoch, dňa 10.06.2014
Návrh Záverečného účtu obce Kľačany za rok 2013
Vyvesený dňa: 10.06.2014
Zvesený dňa: 25.06.2014
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