ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BLATNÉ
ZA ROK 2014

Postavenie obce
Obec Blatné je samostatný územný samosprávny a právny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jej
území trvalý pobyt. Je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne
záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Účtovníctvo obce
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
Neskorších predpisov a podľa opatrenia MF SR č. 1407/2003-92, v znení opatrenia MF SR č.
1487/2004-74, opatrenia MF SR č. 10717/2004-74 a opatrenia MF SR 24523/2005-313, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre obce účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
a vlastnej účtovnej osnovy.
Účtovnícky program dodala firma: Topset, Stupava
Rozpočet obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec v roku
2014 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014, rozpočet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 20.02.2014 uznesením číslo 20/2014-Z. V priebehu roka bol rozpočet
v časti príjmovej a aj výdavkovej upravený 26.06.2014 uznesením číslo 61/2014-Z, 11.09.2014
uznesením č. 66/2014-Z, 67/2014-Z a 68/2014-Z, 25.10.2014 uznesením č. 76/2014 - Z a dňa
15.12.2014 uznesením č. 84/2014-Z.
Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2014
Rozpočet obce v Eur:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce-prebytok

1 004 780,-635 602,-369 178,--

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

930 856,-551 732,-379 124,--

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

32 580,-60 172,--

Schodok kapitálového rozpočtu

-27 592,--

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných operácii- schodok

41 345,-23 698,-17 647,--

Celkový prehľad plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu tvorí prílohu č. 1.
Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v Eur
Rozpočet na rok 2014

2 869 483,--

Skutočnosť k 31.12.2014
1 004 779,--

% plnenia
35%

Skutočnosť k 31.12.2014
50 336,--

% plnenia
93%

1/ Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
54 170,--

a/ Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 461 504,-- Eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 443 056,-- Eur čo predstavuje plnenie na 96%.
b/Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 50 840,-- Eur bol uskutočnený príjem k 31.12.2014 vo výške 47 922,-- Eur, čo je
94% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 36 325,-- Eur, príjmy zo stavieb boli vo výške 11
375,--Eur, príjmy z bytov a nebytových priestorov 222,-- Eur.
c/Daň za psa
Z rozpočtovaných 2 100,-- Eur bol uskutočnený príjem k 31.12.2014 vo výške 2 191,-- Eur, čo je
104% plnenie.
d/Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 360,-- Eur bol uskutočnený príjem k 31.12.2014 vo výške 53,-- Eur, čo je 15%
plnenie.
e/ Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 170,-- Eur bol uskutočnený príjem k 31.12.2014 vo výške 86,-- Eur, čo je 51%
plnenie.
f/ Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 700,-- Eur bol uskutočnený príjem k 31.12.2014 vo výške 84,-- Eur, čo je 12%
plnenie.
2/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
88 360,--

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

83 589,--

94,6%

Nedaňové príjmy tvoria príjmy za komunálne odpady 24 432,-- , dividendy 160,--, príjmy
z prenájmu pozemkov 1 230,-- Eur, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 9 498,-- ,

ostatné poplatky 9 448,--, poplatky za predaj výrobkov a služieb 10 427,--, poplatky za MŠ 13 887,-, stravná réžia 13 818,--, príjmy za hnuteľný majetok 55,--, príjmy z úrokov z vkladov 56,-- príjmy
z náhrad poistného plnenia 519,--, príjmy z výťažkov z lotérii 59,-- .
3/ Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2014
339 987,--

Skutočnosť k 31.12.2014
353 873,--

% plnenia
104%

Obec prijala nasledovné dotácie a transfery:
Účel
Transfer na Matriku
Transfer na Školstvo
Transfer Stavebný úrad
Transfer na Evidencia občanov
Transfer na Hmotnú núdzu
Transfer na Voľby
Transfer na VPP
Spolu

Suma v Eur

2 869,-311 501,-2 276,-548,-2 260,-1 885,-32 534,-353 873,--

Dotácie a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4/ Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
1 740 000,--

Skutočnosť k 31.12.2014
32 580,--

% plnenia
1,9%

a/ Tuzemské kapitálové granty
Obec v roku 2014 dostala zo ŠR SR dotáciu vo výške 4 510,-- Eur na projekt Sociálne zariadenia v
MŠ , dotáciu vo výške 5 000,-- Eur na projekt Kamerový systém , dotáciu vo výške 1 000,-- Eur na
projekt Radar , dotáciu vo výške 13 000,-- Eur na projekt Revitalizácia M.R. Štefánika, dotáciu vo
výške 1 500,-- Eur na projekt Revitalizácia Pietneho miesta.
Obec v roku 2014 dostala z SPP, a.s. dotáciu vo výške 5 000,-- na Outdoorove ihrisko.
b/ Príjem z predaja pozemkov
Obec v roku 2014 mala príjem z predaja pozemkov vo výške 2 570,-- Eur.
5/ Príjmy z finančných operácii :
Rozpočet na rok 2014
185 462,--

Skutočnosť k 31.12.2014
41 345,--

% plnenia
22,3%

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v Eur
Rozpočet na rok 2014
2 541 661,--

Skutočnosť k 31.12.2014
653 602,--

% plnenia
25%

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

1/ Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2014

544 129,-2/ Kapitálové výdavky:

551 732,--

101,4%

Rozpočet na rok 2014
1 776 500,--

Skutočnosť k 31.12.2014
60 172,--

% plnenia
3,4%

Skutočnosť k 31.12.2014
23 698,--

% plnenia
10,7%

3/ Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
221 032,--

Rozbor plnenia programového rozpočtu v roku 2014:

Príjmy
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

930 856
32 580
41 345

CELKOM PRÍJMY

1 004 781

Výdaje
Program 1-Plánovanie, riadenie a kontrola
Program 2-Služby občanom
Program 3-Odpadové hospodárstvo
Program 4-Komunikácia
Program 5-Vzdelávanie
ZŠ-normatívy
ZŠ-nenormatívy
ŠKD

244 014
169 372
44 483
1 094
176 639
305 501
6 000
24 156

CELKOM VÝDAJE

971 259
33 522

ROZDIEL

Bilancie aktív a pasív k 31.12.2014
v Eur
AKTÍVA
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

2 598 688

2 084 143
299
514 246

177 507
665
0
86 062
90 780

PASÍVA
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Nevysporiadaný výsledok
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

2 616 851
-61
0
2 629 204
-12 292
25 025
19 199
457
5 369
0

Poskytnutie návratnej finančnej
výpomoci

0

Časové rozlíšenie
Vzťahy k účtom klientov
štátnej pokladnice
SPOLU

Časové rozlíšenie
Vzťahy k účtom klientov štátnej
pokladnice
SPOLU

2 571

0
2 778 766

136 890
0
2 778 766

Podnikateľská činnosť obce za rok 2014
Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú
uvedené v tabuľke. Obec dosiahla z podnikateľskej činnosti stratu v sume 46 238,-- Eur.
NÁKLADY
účet
501100
502001
518100
521001
524001
527001
538001
551001
552001
568001

názov účtu
Spotreba materiálu
všeobecný
Spotreba energie živnosť
Ostatne služby živnosť
Mzdové náklady živnosť
Zákonne soc. poistenie
živnosť
Zákonne soc. náklady
živnosť
Ostatné dane a poplatky
Odpisy živnosť
Rezervy zákonné
Ostatne finančné náklady
živnosť

VÝNOSY

4 008
12 536
3 346
22 320

názov účtu

602001 Tržby dod. vody, vodomer, kanalizácia

EUR
70 034

7 831
1 232
2 008
60 312
1 556
1 123

NÁKLADY SPOLU

VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA

účet

EUR

VÝNOSY SPOLU

116 272

-

70 034

46 238

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec mala v roku 2014 1 úver. Úver je poskytnutý na výstavbu kanalizácie, bol vyčerpaný
v plnej výške a momentálny zostatok k 31.12.2014 je 0,-- Eur.
Druh
bankového
úveru
krátkodobý
SPOLU

Charakter
bankového
úveru
Investičný

Mena

EUR

Úroková
Dátum
Výška v Eur Výška v Eur
sadzba
splatnosti
k 31.12.2013
k 31.12.2014
v%
revizibilná 25.08.2014
23698
0
23698
0

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá založenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec neposkytla žiadnu záruku na úver, pôžičku alebo iný dlh.
Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. 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 poskytlo 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. podnikateľskej
činnosti
Výnosy z podnikateľskej činnosti
Náklady z podnikateľskej činnosti
Výsledok hospodárenia – strata

70 034
116 272
-

46 238

B. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 zmluvu so štátnym fondom.
C. Finančné usporiadanie s ostatnými právnickými a fyzickými osobami – podnikateľmi
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2007 o poskytovaní transferov
z rozpočtu obce.
Žiadateľ dotácie
Poskytnuté
Suma
použitých Rozdiel
Účelové určenie dotácie – bežné alebo prostriedky v roku prostriedkov v roku
kapitálové výdavky
2014
2014
Futbalový klub Družstevník
MO Matica Slovenská
Stolnotenisový klub
Jednota dôchodcov na Slovensku
Dychová hudba Šarfianka
Dobrovoľný hasičský zbor

Poľovnícke združenie Priehrada
ZO SZZ

7 000
500
8 500
500

7 000
500
8 500
500

0

500
11 000
0
0

500
11 000
0
0

0
0

K 31.12.2014 boli všetky poskytnuté dotácie aj riadne a včas zúčtované s rozpočtom obce.

0
0

0

Bilancia rozpočtu za rok 2014
Bilancia rozpočtu obce za rok 2014 v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bola nasledovná:
BP + KP + PFO = 1 004 780,-- Eur
BV + KV + VFO = 635 602,-- Eur
P-V=
369 178,-- Eur
Návrh na vysporiadanie prebytku rozpočtu obce
V zmysle § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov sa prebytkom obce rozumie kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce
a výdavkami rozpočtu obce zistený v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b), čo znamená rozdiel medzi
výsledkami bežného a kapitálového rozpočtu.
Na základe vyššie uvedeného vznikol prebytok Obce Blatné za rok 2014 nasledovne:
BP+KP =
963 436,-- Eur
BV + KV = 611 904,-- Eur
P–V=
351 532,-- Eur
Účtovný hospodársky výsledok v zmysle aktuálneho účtovníctva a v zmysle zákona o účtovníctve,
ako rozdiel Nákladov a Výnosov je - 12 292,-- Eur, tento hospodársky výsledok sa skladá
z hospodárskeho výsledku obce vo výške 33 946,-- Eur a hospodárskeho výsledku živnosti vo výške 46 238,--Eur.
Finančné prostriedky na bežných účtoch k 31.12.2014 sú vo výške 90 752,--Eur.
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 znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, sa z prebytku vylučujú účelovo viazané finančné prostriedky v celkovej výške 340 657,00 Eur:
-

-

-

Účelové finančné prostriedky – prenesený výkon štátne správy v oblasti Školstva –
335 657,00 Eur a dotácia zo štátneho rozpočtu na Kamerový systém – 5 000,00 Eur.

V zmysle § 15 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov obec tvorí rezervný fond najmenej vo výške 10% z prebytku
zisteného podľa § 16 ods. 6. Prebytok je vo výške 10 875,02 Eur.
Obec Blatné tvorí teda rezervný fond z výsledku hospodárenia vo výške 1 087,50 Eur.
V zmysle § 15 ods. 1 písm. a) obec môže tvoriť peňažný fond z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok. Na základe toho je možné sumu 9 787,52 Eur použiť na tvorbu fondu rozvoja
a opráv.

V Blatnom, 02.06.2015

..........................................
Rastislav Pero
Starosta obce Blatné

