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Záverečný účet Obce Čabiny za rok 2014
1 Rozpočet obce na rok 2014
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. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.
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 17.12.2013 uznesením č. 20/2013
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 08.04.2014 uznesením č. 5/2014
- druhá zmena schválená dňa 01.08.2014 uznesením č. 11/2014
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2014 uznesením č. 17/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

154 596,00
0,00
0,00
154 596,00

192 525,00
21 494,00
4 187,00
218 206,00

152 426,00
0,00
2 170,00
154 596,00

158 592,00
22 287,00
35 327,00
218 206,00

2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
218 206,00

Skutočnosť k 31.12.2014
216 702,93

% plnenia
99,31

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
106 411,00

Skutočnosť k 31.12.2014
105 459,01

% plnenia
99,11
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Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 90 909,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 91 166,01 EUR, čo predstavuje plnenie na
100,28 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12 159,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 11 346,35 EUR,
čo je 93,32 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 416,97 EUR a dane zo stavieb
boli v sume 1 929,38 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 11 264,17 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 82,18 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 1166,73 EUR.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 276,00 EUR, čo je
92,00 % plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 24,00 EUR.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 190,00 EUR, čo je
95,00 % plnenie.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 2843,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 480,65 EUR, čo
je 87,25 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 411,73 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 68,92 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 720,32 EUR.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
10 937,00

Skutočnosť k 31.12.2014
10 758,42

% plnenia
98,37

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 448,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 252,22 EUR, čo
je 86,48% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 70,36 EUR, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 880,03 EUR a príjem z prenajatých
strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 301,83 EUR
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 9 208,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 9 381,52 EUR, čo
je 101,88 % plnenie. Z toho:
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 265,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 265,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 8 189,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 8 135,39 EUR, čo
je 99,35 % plnenie.
Poplatky a platby za školy a školské zariadenia:
Z rozpočtovaných 320,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 344,50 EUR, čo je
101,57 % plnenie.
Iné platby:
Z rozpočtovaných 715,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 761,31 EUR, čo je
106,48 % plnenie. Z toho skutočný príjem za úroky z vkladov 1,01 EUR, príjmy z odvodov
z hazardných hier v sume 82,11 EUR a príjmy z dobropisov v sume 647,92 EUR.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2014
75 177,00

Skutočnosť k 31.12.2014
74 803,98

% plnenia
99,50

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
MDVRR
16,46
2.
MFSR
2 000,00
4.
OÚ Prešov – školstvo
380,00
5.
OÚ Prešov – školstvo
239,00
6.
OÚ Prešov – školstvo
613,00
7.
OÚ Prešov – školstvo
451,00
8.
OÚ Prešov – školstvo
2 400,00
9.
OÚ Prešov – školstvo
33 471,00
10.
OÚ Prešov
1 113,20
11.
OÚ Humenné
1 826,36
12.
OÚ Humenné
1 196,77
13.
OÚ Humenné
614,06
14.
ÚPSVaR
83,00
15
ÚPSVaR
638,20
16.
ÚPSVaR
141,12
17.
ÚPSVaR
839,52
18.
PSK
19 566,17
19.
Úrad vlády SR
500,00
20.
Cudzí stravníci
7 553,68
21.
OÚŽP
35,71
22.
OÚCDaPK
0,00
23.
OÚ Humenné
125,73
24.
Kusko Ivan
100,00
25.
Výťažok z plesu
150,00
26.
PZ Diviak
200,00
27.
Pozemkové spoločenstvo
200,00
28.
Gavula Ľuboš
50,00
29.
Chudina Peter
50,00
30.
Montáže Čakovice, a.s.
250,00
SPOLU
74 803,98

Účel
Oprava miestnych komunikácii
Individuálne potreby obcí
Príspevok na 5 ročné deti MŠ
Príspevok na deti zo SZP
Dopravné
Vzdelávacie poukazy
Mimoriadne výsledky žiakov
Školstvo ZŠ
Starostlivosť o vojnové hroby
Voľby prezidenta I. a II.kolo
Voľby do Európsky parlament
Voľby komunálne
Školské potreby pre deti v HN
Stravné pre deti v HN
Rodinné prídavky
AČ §52
Projekt PL-SK/PO/IPP/III/053
KNM 2014 - PUĽS
Réžia cudzí stravníci
Dotácia na ochranu ŽP
Dotácia na opravu cest. dopravy
REGOB
Fin. príspevok na chodník
Fin. príspevok na chodník
Fin. príspevok na chodník
Fin. príspevok na chodník
Fin. príspevok na chodník
Fin. príspevok na chodník
Fin. príspevok na chodník

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
21 494,00

Skutočnosť k 31.12.2014
21 494,52

% plnenia
100,00
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Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 21 494,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 21 494,52 EUR,
čo je 100,00 % plnenie. Ide príjem z predaja akcií VVS, a.s. vo výške 9 757,48 eur
a o preplatenie peňazí na projekt PL-SK/PO/IPP/III/053 na kapitálovú časť vo výške
11 737,04 eur.
V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ dotácie
1.
PSK
PSK
SPOLU

Suma v EUR
Investičná akcia
9 501,41 Projekt PL-SK/PO/IPP/III/053 - ERDF
2 235,63 Projekt PL-SK/PO/IPP/III/053 – ŠR
11 737,04

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
4 187,00

Skutočnosť k 31.12.2014
4 187,00

% plnenia
100,00

Textová časť – príjmové finančné operácie:
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2014 zo dňa 1.8.2014 bolo schválené použitie
rezervného fondu vo výške 1 868,25 eur na rekonštrukciu fasády bočnej steny budovy
kultúrneho domu. V roku 2014 bola prijatá krátkodobá finančná výpomoc vo výške 2 000,00
eur na zaplatenie materiálu na rekonštrukciu KD. V roku 2014 boli nevyčerpané prostriedky
zo ŠR z roku 2013 v sume 319,00 EUR použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..

3 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
218 206,00

Skutočnosť k 31.12.2014
212 177,96

% plnenia
97,24

Skutočnosť k 31.12.2014
152 534,15

% plnenia
96,18

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
158 592,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Verejné osvetlenie
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie – ŠKD
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
66 231,00
3 571,00
800,00
2 810,00
26 092,00
38 797,00
7 968,00
12 182,00
141,00
158 592,00

Skutočnosť
62 815,05
3600,02
728,50
2 735,15
25 797,45
37 239,99
7 904,71
11 572,16
141,12
152 534,15

% plnenia
94,84
100,81
91,06
97,34
98,87
95,99
99,21
94,99
100,09
96,00
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Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 68 956,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 68 921,06
EUR, čo je 99,95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a
pracovníkov školstva (ZŠ, MŠ, ŠKD,ŠJ).
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 28 279,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 27 595,88
EUR, čo je 97,58 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 57 980,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 53 696,82
EUR, čo je 92,61% 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 1 602,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 378,01 EUR,
čo predstavuje 86,02 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 775,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1 922,60
EUR, čo predstavuje 108,32 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
24 287,00

Skutočnosť k 31.12.2014
24 285,09

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

% plnenia
99,99

rozpočet
24 287,00

skutočnosť
24 285,09

% plnenia
99,99

24 287,00

24 285,09

100,00

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Rekonštrukcia kultúrneho domu v sume 5 199,64 EUR,
- Rekonštrukcia obecného úradu v sume 10 691,58 EUR,
- Výstavba nového chodníky v sume 6 393,87 EUR,
- Spracovanie UPN- O Čabiny v sume 2 000,00 EUR.
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
35 327,00

Skutočnosť k 31.12.2014
35 327,00

% plnenia
100,00

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 35 327,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 35 327,00
EUR, čo predstavuje 100,00%.
Finančné prostriedky boli použité na splatenie prijatej krátkodobej pôžičky na financovanie
projektu „Čabinské leto“ z Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007-2013 v sume
31 057,00 eur, pôžička na zakúpenie materiálu na rekonštrukciu fasády na KD vo výške
2000,00 eur bola splatená v plnej výške a ďalších 2 270,00 eur bolo použitých na splatenie
úveru na dom smútku.

4 Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

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

191 021,41
191 021,41

152 534,15
152 534,15

38 487,26
21 494,52
21 494,52

24 285,09
24 285,09

-2 790,57
35 696,69
1777,25
33 919,44
4 187,00
35 358,72
- 31 171,72
216 702,93
212 177,96
4 524,97
1 777,25
2 747,72

Zostatok finančných operácií v sume 4 524,97 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 4 524,97 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1777,25 EUR, a to na :
- dopravné pre žiakov základnej školy v sume 62,90 EUR,
- mimoriadne výsledky žiakov v sume 1 714,35 EUR
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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 2 747,72 EUR.

5 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
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 1.1.2014
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 10/2014 zo dňa 1.8.2014 na
rekonštrukcia bočnej steny KD
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
1 868,25
2 747,72
0,00
0,00
1 868,25
0,00
0,00
2 747,72

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu, kult. podujatie...
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
67,32
538,77
184,60
80,00
107,10
234,39
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6 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

524 074,87

423 992,57

Neobežný majetok spolu

513 398,09

412 263,31

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

425 607,22

410 263,31

Dlhodobý finančný majetok

87 790,87

0,00

Obežný majetok spolu

9 883,18

10 850,04

Zásoby

1 084,66

2 076,15

Zúčtovanie medzi subjektami VS

2 235,74

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

2 520,67

2 037,47

Finančné účty

4 042,11

6 736,42

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

793,60

879,22

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

524 074,87

423 992,57

Vlastné imanie

54 694,51

9 723,96

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

54 694,51

9 723,96

Záväzky

114 459,40

76 505,46

6 304,63

250,00

0,00

1 777,25

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky

67,32

234,39

Krátkodobé záväzky

20 187,78

19 671,15

Bankové úvery a výpomoci

87 899,67

54 572,67

Časové rozlíšenie

354 920,96

337 763,15

7 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči obecnej s.r.o.
P.č.
1.
2.

Výška prijatého Výška úroku
úveru
56 430,00
108 954,52

54 572,67 EUR
3 023,13 EUR
4 246,45 EUR (odvody za 12/2014)
5 337,09 EUR (mzdy za 12/2014)
7 000,00 EUR
Zabezpečenie
úveru
Bianko zmenka
Vista zmenka

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2014
53 652,67
r. 2020
920,00
r. 2015

8 Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám ani fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.

9 Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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 a založeným právnickým osobám
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba
Poloma, s.r.o.
likvidácii

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

v 7000,00 (ZI)

Rozdiel
7000,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Obec má vysporiadané všetky finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec má vysporiadané všetky finančné vzťahy voči rozpočtu iných obci.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec má vysporiadané všetky finančné vzťahy voči rozpočtu VÚC.

10 Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec zostavuje a predkladá na schválenie OZ rozpočet bez programovej štruktúry.

11 Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia Obce Čabiny za
rok 2014. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 2 747,72
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.
Prijaté uznesením č.

/2015 zo dňa ....................

Vypracovala: Ing. Zuzana Onufráková
V Čabinách dňa 30.4.2015
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