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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.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č.5/12 
Bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 26.06.2013  uznesením č. 2/2013 
- druhá zmena schválená dňa 25.09.2013  uznesením č. 3/2013 
- tretia zmena  schválená dňa 11.12.2013  uznesením č. 4/2013 
- štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2013  starostom obce 

 
 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých € 
 
 
 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 936.465,00 1.365.938,68 
z toho :   
Bežné príjmy 786.465,00 928.561,65 
Kapitálové príjmy 0,00 302.914,85 
Finančné príjmy 150.000,00 134.462,18 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 
Výdavky celkom 918.184,00 1.207.761,64 
z toho :   
Bežné výdavky 539.580,00 604.856,91 
Kapitálové výdavky 108.000,00 292.121,73 
Finančné výdavky 25.000,00 27.850,00 
Výdavky RO s právnou subjekt. 245.604,00 282.933,00 
Rozpočet obce za rok 2013  18.281,00 158.177,04 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
1.365.938,68 1.249.336,20 90,93 

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
520 165,00 540 719,81 103,95 

 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 310 000 € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 330 487,72 €, čo predstavuje plnenie na 
100,00 %.  
 
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 175 045 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 175 245,00 €, čo je  
100,11 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 149 023,53 €, dane zo stavieb boli 
v sume 26 066,86 € a dane z bytov v sume 154,61 €.  
 
Za rozpočtový rok bolo uhradených  2 656,75 € za nedoplatky z minulých rokov a bola 
znížená  výška  pohľadávok o sumu 4.553,98, z dôvodu chybne vydaných platobných 
výmerov pre SVP, š.p. Bratislava v rokoch 2008, 2009 a 2010.  
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  3 310,72  €. 
 
c) Daň za psa   1 257,85 € 
d) Daň za užívanie verejného priestranstva  1 482,50 € 
e) Daň za nevýherné hracie prístroje  0 € 
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  32 246,74 € 
 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
102 010,00 116 861,63                  114,56 

 
 
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 41 980 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 43 565,81 €, čo je  
103,78 % plnenie. Ide o príjem z príjem z prenajatých budov, priestorov a pozemkov. 
 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky : 
Z rozpočtovaných 60 030 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 73 295,82 €, čo je 
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122,10 % plnenie.  
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, za prevádzku výherných 
hracích prístrojov, ktoré sú v sume 3 000 €, príjmy za vydanie stavebných povolení v sume  
3 949 € a príjmy za vyčistenie odpadových vôd v sume 36 026 €. 
 
 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
306 386,65 306 553,11                 100,05 

 
a) úroky z vkladov                   613,23 € 
b) ostatné príjmy                 11.909,23 € 
c) granty a transfery         294.030,65 € 

 
Obec prijala nasledovné granty a transfery : 
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. Katastrálny úrad Ba 3 465,47 ROEP 
2. Obvodný úrad Malacky  1 120,00 Voľby 
3. ÚPSVaR 1 511,16 Rodinné prídavky 
4. Krajský stavebný úrad 1 554,96 Spoločný stavebný úrad 
5. Obvodný úrad  Malacky 1 807,10 Matrika 
6. Obvodný úrad  Malacky 551,76 REGOB 
7. Krajský školský úrad 1 483,00 Dopravné 
8. Krajský školský úrad  1 800,00 Asistent 
9. Krajský školský úrad 247 591,00 Základné školstvo- normatív 
10. Krajský školský úrad 2 147,00 Predškolská výchova 
11. Krajský školský úrad 3 713,00 Vzdelávacie poukazy 
12. Krajský školský úrad 1 160,00 Kredity 
13 Obvodný úrad  Malacky 175,44 ŽP 
14. MDVaRR SR 2 069,66 Cestná infraštruktúra 
15. Kr. úrad pre cestnú dopravu, Ba 83,20 Miestne komunikácie 
16. MF SR 4 193,00 5% zvýšenie platov v školstve 
17. Krajský školský úrad 200,00 Znevýhodnené deti 
18. Granty od dobrovoľných darcov 180,00 neurčený 
19. PPA 19 224,90 Oprava obecných budov 

 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom a nevznikol 
z nich žiadny hospodársky výsledok. 

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

 302.914,85 143.412,85 47,34 
 
a)  Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
Z rozpočtovaných   160 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume  498 €, čo 
predstavuje 0,31  % plnenie. 
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b)  Granty a transfery: Obec v roku 2013 prijala nasledovné kapitálové transfery 
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. Environmentálny fond 100 000,00 kanalizácia 
2. PPA 42 914,85 Úprava verejného priestranstva 

 
 
5) Príjmové finančné operácie :  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
134.462,18 134.462,18 100,00 

 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/13 zo dňa 10.04.2013 bolo schválené použitie časti 
rezervného fondu v sume 1.918,80 € na kúpu kyslíkovej sondy na ČOV a budovanie 
kamerového systému v sume 4 072,64 €.  
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/13 zo dňa 25.09.2013 bolo schválené použitie časti 
rezervného fondu na zmeny a doplnky územného plánu obce v sume 1 860 € a nákup fekálnej 
cisterny v sume 2 924,42 € 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/13 zo dňa 11.12.2013 bolo schválené použitie časti 
rezervného fondu na výstavbu kanalizácie  v sume 117 701,32 €  
Do príjmových finančných operácií boli zapojené nevyčerpané finančné prostriedky 
z predchádzajúceho roka v sume 5 985 € na výstavbu „ Bobrej hrádze“ od nadácie SPP. 
    
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola : 
 
Bežné príjmy :  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
0 7 146,62                 

 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
 
Prenájom priestorov:                        4.002,53  € 
ŠKD                                                  1.720,80  €   
Príjmy z refundácie                              845,66 € 
Tuzemský grant:                                  577,63  € 
                   
                   
Kapitálové príjmy :  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
0                   0 0 

 
 
3. Rozbor  čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
1.207.761,64 1.152.595,69 95,43 
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1) Bežné výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
604.828,79             571.049,81      94,42 

 
v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 219.314,90 201.696,67 91,97 
Iné všeobecné služby - Matrika 1.807,10 1.807,10 100,00 
Všeob. verejné služby – REGOB, Voľby 1.669,37 1.669,37 100,00 
Spoločný stavebný úrad 1.554,96 1.554,96 100,00 
Ekonomická oblasť - úver 9.000,00 8.753,76 97,26 
Ochrana životného prostredia 30.580,44 26.465,92 86,55 
Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi 4.074,00 3.987,85 97,89 
Cestná doprava 13.552,86 10.839,99 79,98 
Odpadové hospodárstvo – KO, ČOV 120.700,00 117.751,32 97,56 
Šport, kultúra a náboženstvo 57.530,00 55.721,10 96,86 
Vzdelávanie - predškolská výchova 76.816,27 76.581,99 99,70 
Vzdelávanie - základné vzdelanie 1.600,00 1.582,86 98,93 
Vzdelávanie - školské stravovanie  42.217,73 41.170,15 97,52 
Sociálne zabezpečenie 24.411,16 21.466,77 87,94 
Spolu 604.828,79 571.049,81 94,42 

                 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 176.953,60 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 171.117,63 €, čo 
je 96,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  matriky, Spoločného 
stavebného úradu, , opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva . 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  64.264,21 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 62.489,14 € čo je 
97,24 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 347.816,02 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 324.011,10 €, čo 
je 93,16 % 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 6.794,96 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 4.678,20 €, čo 
predstavuje 68,85 % čerpanie. 
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  
    finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  9.000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 8.753,76 €, čo 
predstavuje 97,26 % čerpanie.  
 
 2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
292.121,73 263.683,05                90,26 
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v tom : 
           

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 12.453,18 6.313,18 50,70 
Odpadové hospodárstvo 279.668,55 257.369,87 92,03 
Spolu 292.121,73 263.683,05 90,26 

 
a) Výdavky verejnej správy 
Ide o nasledovné investičné akcie : 
- kamerový systém  v sume  4.453,18 € 
- zmeny a doplnky územného plánu obce v sume 1.860 € 
 
b) Odpadové hospodárstvo 
Ide o nasledovné investičné akcie : 
- výstavba kanalizácie v sume   252.526,65 € 
- nákup kyslíkovej sondy na ČOV v sume 1.918,80 € 
- nákup fekálnej cisterny v sume 2.924,42 € 
 
 

3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
27.850,00 27.790,10 99,78 

 
Z rozpočtovaných 27 850 € na splácanie istiny z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2013 v sume 27 790,10  €, čo predstavuje 99,78 %. 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou -  : 
  
Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
290.107,74 290.072,73 99,99 

 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
 
Základná škola zo ŠR                                         254.729,00 € 
Základná škola vlastné príjmy                                5.550,07 € 
Asistent žiaka                                                         6.739,66 € 
ŠKD                                                                      23.054,00 € 
 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 166.871,95 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 166.871,95 €, čo 
je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ a ŠKD. 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  61.009,57 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 61.009,57 € čo je 
100,00 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 60.743,22 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 60.708,21 €, čo je 
99,94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky Základnej školy a školského klubu, ako sú 
cestovné náhrady, energie, materiál,  rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 
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d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 1.483,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1.483,00 €, čo 
predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o úhradu cestovných výdavkov dochádzajúcim deťom. 
 
 
Kapitálové výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
0 0 0 

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

 
 
Schodok rozpočtu v sume – 9.931,59 € 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., bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný z rezervného 
fondu. 
Zostatok finančných  operácií je  vo výške 106 672,08 € bol v roku 2013 spôsobený čerpaním 
rezervného fondu na bežné a  kapitálové výdavky. 
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/204 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z.n.p. sa na účely peňažných fondov pri 
usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, 
z tohto prebytku vylučujú: 
 

- nevyčerpané prostriedky z bežného grantu Nadácie SLOVENSKÝ  OROL určené na 
bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške  120,00 €  
 
                     
 

Na základe uvedeného navrhujeme zostatok finančných operácií vo výške 96 620,49 € na 
tvorbu rezervného fondu. 
 
 
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 vedie sa na 
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 
              
Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2013  160.509,01       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 28.511,55      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uzn.č. 1/13 zo dňa 10.04.2013 nákup kyslíkovej sondy        

 

              1.918,80 
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- uzn.č. 1/13 zo dňa 10.04 2013 kamerový systém    

 - uzn.č. 3/13 zo dňa 25.09.2013 zmeny a doplnky  ÚP          

- uzn.č. 3/13  zo dňa 25.09.2013 nákup fekálnej cisterny    

- uzn.č. 4/13 zo dňa 11.12.2013 výstavba kanalizácie          

  

  4.072,64 

  1.860,00               

  2.924,42 

          117.701,32                 

               

KZ k 31.12.2013             60.543,38       

 
 
 
Sociálny fond 
 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a vnútorná smernica. 
 
Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2013 515,06    

Prírastky - povinný prídel – 1.5 %                    1.779,77 

Úbytky   - závodné stravovanie                     2.038,73 

KZ k 31.12.2013 256,10 

 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 3 126 795,37 3 330 953,64 
Neobežný majetok spolu 2 852 505,09 3 095 526,47 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 2 596,12 1 860,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2 849 509,97 3 083 691,47 

Dlhodobý finančný majetok 399,00 9 975,00 

Obežný majetok spolu 273 543,67 232 310,38 

z toho :   

Zásoby 1 720,04 3 070,29 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 58 806,75 57 498,07 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  9 076,12 13 037,89 

Finančné účty  203 940,76 158 704,13 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  746,61 3 116,79 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu  3 126 795,37 3 330 953,64 
Vlastné imanie  1 425 813,82 1 567 011,76 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 425 813,82 1 567 011,76 

Záväzky 383 318,58 326 824,37 

z toho :   

Rezervy  16 810,20 13 983,09 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 515,06 256,10 

Krátkodobé záväzky 49 855,99 24 237,95 

Bankové úvery a výpomoci 316 137,33 288 347,23 

Časové rozlíšenie 1 317 662,97 1 437 117,51 

 
 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 

 
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám   288 347,23  € 
- voči dodávateľom       3 486,47  € 
- voči štátnemu rozpočtu  7 929,38  € 
- voči zamestnancom      11 147,10  € 
- voči ŠJ                            1 787,71  € 
- voči ZŠ                              143,39  € 
 

Obec uzatvorila v roku 2007 Zmluvu o úvere na nadstavbu ŠKD. Úver je dlhodobý s dobou 
splatnosti do r. 2023, splátky istiny a  úrokov sú mesačné. 
 
P.
č. 

Výška prijatého 
úveru 

Výška 
úroku 

Zabezpečenie 
úveru 

Zostatok 
k 31.12.2013 

Splatnosť 
 

1. 316 137,33 2,826 Blankozmenka 288 347,23 r. 2023 
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8.   Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a. zriadeným a založeným právnickým osobám 
b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 
c. štátnemu rozpočtu 
d. štátnym fondom 
e. rozpočtom iných obcí 
f. rozpočtom VÚC 

 
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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
 
Rozpočtová 
organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

Základná škola 33 730,62 33 543,73 186,89 
 
Základnej škole bolo vyrovnané rozpočtové hospodárenie za rok 2012 v sume 28,12 €. 
Z poskytnutých finančných prostriedkov zriaďovateľa ZŠ vrátila nevyčerpané prostriedky 
v sume 30,28 €, ale zároveň jej boli z účtu odpočítané bankové poplatky, čím v roku 2013 
prečerpala rozpočtové hospodárenie o sumu 23,39 €. 
 

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

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

Základná škola 256 557,12 256.557,12 0,00 
 
b. 
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  

 
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce 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 
€ 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
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  Miestny spolok ČK -  bežné výdavky 100,00 100,00  0,00 

 Sl. zväz telesne post. - bežné výdavky 100,00  100,00  0,00 

DHZ – bežné výdavky 100,00 100,00  0,00  

 
 
 

Obec v roku 2013 prijala dotáciu a bezúčelový dar  
 

Poskytovateľ 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 - 

PPA – oprava obecných budov - BV 19 224,90  19 224,90  0,00 

PPA – úprava verejných priestranstiev - KV 42.914,85 42.914,85 0,00 

Environmentálny fond – výstavba kanalizácie- KV 100.000,00 100.000,00 0,00 

Bezúčelový dar -  BV 180,00 180,00 0,00 

 
c. 
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 - 
KŠÚ Ba Školstvo – bežné výdavky 247.591,00 247.591,00 0,00 

KŠÚ Ba Dopravné – bežné výdavky 1.483,00 1.483,00 0,00 

KŠÚ Ba Asistent žiaka- bežné výdavky 1.800,00 1.800,00 0,00 

KŠÚ Ba Kreditové príplatky -bežné výdavky 1.160,00 1.160,00  

KÚ Ba ROEP 3.465,47 3.465,47 0,00 

KSÚ Ba Stavebný úrad – bežné výdavky 1.554,96 1.554,96 0,00 

KŠÚ Ba Vzd. poukazy – bežné výdavky 3.713,00 3.713,00 0,00 

KŠÚ Ba Znevýhodnené deti – bežné výdavky 200,00 200,00  

KŠÚ Ba Predšk.vých. – bežné výdavky 2.147,00 2.147,00 0,00 

ObÚ Ma Matrika – bežné výdavky 1.807,10 1.807,10  

ObÚ Ma Rodinné prídavky – bežné výdavky 1.511,16 1.511,16 0,00 

ObÚ Ma REGOB – bežné výdavky 551,76 551,76 0,00 

ObÚ Ma Voľby – bežné výdavky 1.120,00 1.120,00 0,00 
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MDVaRR SR Cestná infraštruktúra – bežné výdavky 2.069,66 2.069,66 0,00 

KÚ CDaPK Poz. komunikácie–bežné výdavky 83,20 83,20 0,00 

ObÚ ŽP Ma ŽP – bežné výdavky 175,44 175,44 0,00 

MF SR Zvýšenie platov 5% - bežné výdavky 4.193,00 4.193,00 0,00 

PPA Ba Oprava obecných budov – bežné výdavky 19.224,90 19.224,90 0,00 

PPA Ba Úprava verejných priestr. – kap.výdavky 42.914,85 42.914,85 0,00 

Enviro fond Výstavba kanalizácie – kapitálové výdavky 100.000,00 100.000,00 0,00 

 
d. 
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
 
9. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 
 
 
 
Vypracovala: Zuzana Smutková                            Predkladá: Róbert Bujna 
 
 
 
V Kuchyni,  dňa 25.04.2014 
 
 
 
10. Návrh uznesenia         
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 96 620,49 €, 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, na :  
 

- tvorba rezervného fondu  96 620,49 € 
 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013. 
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