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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 
 

1. Rozpočet obce na rok 2014  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014. 

Obec 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.  

Na rok 2014  OZ v Zemplínskej Teplici schválilo dňa 05.12.2013 uznesením č. 330/XII/2013 

vyrovnaný rozpočet obce v časti príjmovej aj výdavkovej:   

-  príjmy:  1.303.686,00 EUR,z toho príjmy ZŠ – 570.310,00 EUR  

                                             (z KŠÚ 513.200,00 EUR a z rozpočtu obce 57.110,00 EUR). 

-  výdavky :  733.376,00 EUR  pre obec  

                   a  570.310,00 EUR pre ZŠ. 

 

Tento rozpočet bol upravený:   

-  rozpočtovým opatrením č.1 - uznes. č. 360/III/2014 z 12.3.2014 

 - v príjmovej časti       1.351.013,00 EUR z toho 571.003,00 EUR pre ZŠ (KŠÚ KE, obec, ÚP) 

 - vo výdavkovej časti     780.010,00 pre obec, 

- rozpočtovým opatrením č.2 - uznes. č. 402/VI/2014 z 23.6.2014 

 - v príjmovej časti       1.393.157,50 EUR z toho 573.276,73 EUR pre ZŠ (KŠÚ KE, obec, ÚP) 

 - vo výdavkovej časti     819.881,37 pre obec, 

- rozpočtovým opatrením č.3 - uznes. č. 437/IX/2014 zo 16. 9. 2014 

 - v príjmovej časti  1.396.465,50 EUR z toho 573.276,73 EUR + 500,00 Eur /vlastné príjmy ZŠ/ 

                                      pre ZŠ (KŠÚ KE, obec, ÚP) 

 - vo výdavkovej časti     823.189,37 pre obec, 

- rozpočtovým opatrením č.4 - uznes. č. 449/X/2014 zo 25. 10. 2014 

 - v príjmovej časti  1.407.331,50 EUR z toho 573.276,73 EUR + 500,00 Eur /vlastné príjmy ZŠ/ 

                                      pre ZŠ (KŠÚ KE, obec, ÚP) 

 - vo výdavkovej časti     834.055,37 pre obec,  

-  rozpočtovým opatrením č.5 - uznes. č. 28/XII/2014 bod a), z 13. 12. 2014 – vzaté na     

    vedomie    /úprava  19.11.2014/ 

 - v príjmovej časti 1.400.800,50 EUR z toho 566.311,13 EUR + 500,00 Eur /vlastné príjmy ZŠ/ 

                                     pre ZŠ (KŠÚ KE, obec, ÚP) 

 - vo výdavkovej časti     834.489,37 pre obec,  

- rozpočtovým opatrením č.6 - uznes. č. 28/XII/2014 bod b), z 13. 12. 2014 

 - v príjmovej časti 1.419.341,67 EUR z toho 578.687,48 EUR + 500,00 Eur /vlastné príjmy ZŠ/   

    pre ZŠ (KŠÚ KE, obec, ÚP) 

 - vo výdavkovej časti     840.654,16 pre obec. 
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Rozpočet obce k 31.12.2014  

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 1303686,00 1419341,67 

z toho :   

Bežné príjmy 1030186,00 1118962,82 

Kapitálové príjmy 250000,00 278309,33 

Finančné príjmy 23500,00 22069,52 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 

Výdavky celkom 1030186,00 1419841,67 

z toho :   

Bežné výdavky 379350,00 454295,15 

Kapitálové výdavky 287200,00 319533,01 

Finančné výdavky 66826,00 66826,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 570310,00 579187,51 

Rozpočet  obce 379350,00  454295,16 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

1419341,67 1156614,23 81,49 

 

Z rozpočtovaných po úprave celkových príjmov 1419341,67 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2014 v sume 1164472,74 EUR, čo predstavuje  82,04 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

1118962,82 1106235,38 98,86 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1118962,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

1106235,38  EUR, čo predstavuje  98,86 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

430506,00                   527573,09                      122,53 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 375422,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 376565,77 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,30 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 40243,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume36563,44 EUR,  

čo je 90,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21621,19 EUR, dane zo stavieb  

boli v sume 14714,54 EUR a dane z bytov boli v sume 227,71 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných  35851,10 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 712,34 EUR.  

K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 45388,06  EUR. 
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Daň za psa  1014,96 Eur. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 441,00 Eur. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12987,92 Eur. 

 

b) nedaňové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

103545,63                 96903,93                   93,59 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 103545,63 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 96903,93 EUR, čo 

je 93,59 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 42356,48  EUR. 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1496,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume1495,60 EUR, čo je 

99,97 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

41708,00                53051,85                  127,20 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 41708,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

53051,85 EUR, čo predstavuje 127,20 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 584940,46 EUR bol skutočný príjem vo výške  

581787,63 EUR, čo predstavuje  99,46 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okr.úrad, odb.školstva 

Košice 

465468,00 normatívne FP pre ZŠ 

 8591,00 nenorm. FP na dopravné pre žiakov v ZŠ 

 9635,00 nenorm. FP pre žiakov zo sociál.znevýhodn.prostr. 

 5942,00 nenorm. FP na vzdelávacie poukazy 

 3201,00 pre MŠ na predškolskú výchovu 

Zo ŠR-rozvoj vidieka 13566,00 prefinancovanie projektu 4.1.c - RsSRoO 

Zo ŠR-Košický samospr.kraj 2479,40 Zemplínsky majáles 

ESF a ŠR   15994,86 transfér MRK – asistenti v ZŠ 

Zo ŠR , FSR 18875,14 refundácia nákladov na TSP,ATSP 

Minist.financii SR 3000,00 na bežné výdaje-výmena okien a dverí v MŠ 

ÚPSVaR Trebišov 3292,36 PND záškoláci + os. Príjemca + za výplatu PND 

ÚPSVaR Trebišov 20647,48 strava + školské pomôcky – HNMŠ, HNZŠ 

Úrad vlády - ŠR  1000,00 Projekt- „Tvorivá dielňa – košikárstvo“ 

Okresný úrad Trebišov  4251,03 Financie na PVŠS, voľby 

ÚPSVaR Trebišov 5844,36 Refundácia nákladov na aktivačnú činnosť, 

dobrovoľnícku službu 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

278230,06 28230,06 10,15 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 278230,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 

v sume 28230,06 EUR, čo predstavuje  10,15 % plnenie.  

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 250000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 28230,06  EUR,  

čo je 10,15 % plnenie.  

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  79,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 79,27 EUR,  

čo predstavuje 100 % plnenie. 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 278309,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume  28309,33 EUR,  

čo predstavuje 10,17  % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Zo ŠR-rozvoj vidieka 20230,06 prefinancovanie projektu 4.1.c - RsSRoO 

Zo ŠR – ministerstvo vnútra 8000,00 Na kamerový systém 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

22069,52 22069,52 100,00 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 22069,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

22069,52  EUR, čo predstavuje   100 % plnenie.  

 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 399/VI/2014 zo dňa 23.06.2014 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 27402,50 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 22069,52 EUR. 

V roku 2014 obec nemala nevyčerpané prostriedky zo ŠR v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..     

 

 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

obec – 840654,16 532849,19  

ZŠ -   579187,51 577914,87  

1419841,67 1110764,06 78,23 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1419841,67 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 1110764,06 EUR, čo predstavuje  78,23 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

obec – 454295,15 423447,36  

ZŠ -   579187,51 577914,87  

1033482,66 1001362,23 96,89 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1033482,66 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 1001362,23  EUR, čo predstavuje  96,89 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 146471,03 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume135158,88 EUR, 

čo je 92,28 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Materskej školy, 

školskej jedálne pri MŠ, opatrovateľskej služby, pracovníkov zamestnaných v spolupráci 

s ÚPSVaR - §50j, pracovníci projektu  FSR – TSP a ATSP. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  54854,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 52659,16 EUR, 

čo je 96 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 228267,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 219350,41 EUR, 

čo je 96,09 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, stravné, pracovné odevy, obuv, pomôcky, prídel do 

sociálneho fondu, práce na DOVP, DOPČ, špeciálne služby, rutinná a štandardná údržba, 

nájomné a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 13459,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 13255,86 EUR, 

čo predstavuje 98,49  % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  11175,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 11028,54 

EUR, čo predstavuje 98,69  % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

319533,01                   52024,58                16,28 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 319533,01 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 52024,58 EUR, čo predstavuje 16,28 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup pozemkov 

Z rozpočtovaných  6167,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 6166,25 EUR, 

čo predstavuje  99,99 % čerpanie.    

V mesiaci október obec odkúpila pozemky parc. č. 455/1-7 od p. Fedorčákovej, Sikorovej a 

Fedorčákovej  o výmere 4653m2 v celkovej sume 6166,25 Eur. 

b) Na úseku cestná doprava  

Z rozpočtovaných 41252,56 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 38477,62 EUR, 

čo predstavuje  93,27 % čerpanie.  

- rekonštrukcia chodníka na ul. Sečovskej (20.982,80 Eur)-zaradený do majetku 

- Nový chodník na ul. Okružnej pri kostole ( 1.124,80 Eur)-zaradený do majetku 

- Nový rigol na ul. Jesennej ( 19004,57 Eur) – zaradený do majetku 

- autobusová zastávka (1.907,40 Eur )  

- chodník na ul. Novej ( 6.644,96 Eur) 

- dlažba na rigol k 8bj“A,B“ (897,92 Eur) 

c)  Rozvoj obcí 

Z rozpočtovaných 5389,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 5361,60 EUR, 

čo predstavuje  996,49 % čerpanie.  

       -   pri  8bj „A,B“ obec zrealizovala výstavbu detského  ihriska pre deti 
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d ) Náboženské a spoločenské služby  

      Z rozpočtovaných 629,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 628,11 EUR,  

      čo predstavuje  99,86 % čerpanie.     

- chodník na cintoríne – nové pochovávanie. 

e ) Predškolská výchova – odd. 09111   

      Z rozpočtovaných 980,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 980,00 EUR, 

      čo predstavuje  100  % čerpanie.   

- čerpanie za PD plynofikácia v budove  MŠ 

f ) Základné vzdelávanie – odd. 09121 

      Z rozpočtovaných 411,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 411,00 EUR, 

      čo predstavuje  100  % čerpanie.   

- firme PROARCH za aktualizovaný rozpočet – rekonštrukcia ZŠ – ŠJZŠ 

- firme KOSAN – aktualizovaný projekt a rozpočet k žiadosti o dotáciu 

z Environmentálneho fondu/ 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

66826,00                   49303,92                73,78 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 66826,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 49303,92  EUR, čo predstavuje  73,78 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

Z rozpočtovaných 66826,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2014 v sume 49303,92 EUR, čo predstavuje 73,78 %. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

579187,51                   577914,87                99,78 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 579187,51 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 577914,87 EUR, čo predstavuje  99,78 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                     577914,87   EUR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1106735,38 

z toho : bežné príjmy obce  1106235,38 

             bežné príjmy RO 500,00 

Bežné výdavky spolu 1001362,23 

z toho : bežné výdavky  obce  423447,36 

             bežné výdavky  RO 577914,87 

Bežný rozpočet 105373,15 

Kapitálové  príjmy spolu 28309,33 

z toho : kapitálové  príjmy obce  28309,33 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 52024,58 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  52024,58 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -23715,25 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 81657,90 

Vylúčenie z prebytku                                  
 

                                                               nevyčerpané  dopravné -1236,80 

                                                               dotácia -kamerový systém -8000,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 33210,36 

Príjmy z finančných operácií 22069,52 

Výdavky z finančných operácií 72421,10 

Rozdiel finančných operácií -27234,40 
PRÍJMY SPOLU   1157114,23 

VÝDAVKY SPOLU  1102690,73 

Hospodárenie obce  54423,50 
Vylúčenie z prebytku  9236,80 

Upravené hospodárenie obce 45186,70 

 

Prebytok rozpočtu v sume  81 657,90 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 9236,80 EUR  a ponížený o záporný rozdiel finančných operácií vo výške 27 234,40 

EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu                      45 186,70   EUR , 

ktorý sa použije na kapitálové výdavky. 

       

     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 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 :  

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky (dopravné žiakov) 

poskytnuté predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume    1236,80  EUR,  
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 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  (kamerový 

systém)  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 8000,00     

EUR sume      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.  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014  0       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

27402,50      

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.  399/VI/2014  zo dňa 23.6.2014 na 

kapitálové výdavky   

22069,52       

               - krytie schodku rozpočtu 0 

               - ostatné úbytky  0 

KZ k 31.12.2014 5332,98       

 

Peňažný fond 

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..  

O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond opráv - peňažný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014    0     

Prírastky – tvorba fondu opráv z rozpočtu obce za uplynulé roky   14409,53     

                - z finančných operácií 0 

Úbytky   - použitie peňažného fondu :     0      

               - krytie schodku rozpočtu 0 

               - ostatné úbytky  0 

KZ k 31.12.2014 14409,53       

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014 129,71   

Prírastky - povinný prídel -      1,05  %                                                926,75       

Úbytky    - regeneráciu PS 975,00   

KZ k 31.12.2014 81,46 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014  
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014  v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Majetok spolu 4043542 3936333 

Neobežný majetok spolu  

z toho : 

3964769 3829168 

Dlhodobý nehmotný majetok 3399 3584 

Dlhodobý hmotný majetok 3693094 3557309 

Dlhodobý finančný majetok 268275 268275 

Obežný majetok spolu 78496 104803 

z toho :   

Zásoby 8508 6105 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1185 1001 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  28622 23021 

Finančné účty  40137 74675 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 43 0 

Časové rozlíšenie  277 2362 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2014 v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4043542 3936333 

Vlastné imanie  

z toho : 

972190 1012305 

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  972190 1012305 

Záväzky /                                 z toho : 694097 648735 

Rezervy  9207 1080 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 9323 

Dlhodobé záväzky 518343 486215 

Krátkodobé záväzky 22502 40351 

Bankové úvery a výpomoci 144045 111768 

Časové rozlíšenie 2377255 2275293 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                   111767,58 EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 486422,45 EUR 

- voči dodávateľom                   1681,21 EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                9236,80 EUR 

- voči zamestnancom                    9630,91 EUR 

- voči poisťovniam   6781,49 EUR 

- voči daňovému úradu  1720,93 EUR 

 

Obec uzatvorila v roku 2008 zmluvu o úvere so ŠFRB na výstavbu 8 bj“A“.  

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2038 – zostatok -224470,10 €. 

Obec uzatvorila v roku 2010 zmluvu o úvere so ŠFRB na výstavbu 8 bj“B“.  

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2040 – zostatok -261952,35 € . 

  

Obec čerpala opakovane:   

- prvý municipálny úver č. 220424 : 

zostatok – 69.588,55 Eur, ktorý má byť splatený do 7. 7. 2017, FP boli použité na 

spolufinancovanie výstavby kanalizácie, bytoviek, centra obce, 

      -   dlhodobý úver č. 830111 čerpaný v decembri 2013: 

           zostatok  -  42.179,03 Eur, úver má byť splatený v decembri roku 2018 a splácame ho  

           mesačne vo výške 878,73 Eur. 

 
Poskytovateľ úveru Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečen

ie úveru 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Splatnosť 

 

Prima banka a.s.,  82 984,80 6,00  zmenka 69588,55 07.07.2017 

Prima banka a.s.,  52 723,79 2,53  zmenka 42179,03 17.12.2018 

 

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2005 o dotáciách, právnickým osobám,   

na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný 

účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

 

Futbalový klub - bežné výdavky na činnosť  6500,00 EUR 6500,00 EUR 0 

Futbalový klub - bežné výdavky na činnosť CVČ 1080,00 EUR 1080,00 EUR 0 

Kongregácia sestier dominikánok Košice – CVČ 

krúžky 

60,00 EUR 60,00 EUR 0 

Mesto  Sečovce CVČ -  krúžky 120,00 EUR 120,00 EUR 0 

Obci  Čierna na opravu KD po vyhorení 100,00 EUR 100,00 EUR  

 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2005 

o dotáciách. 
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10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.  

 

  
 

 

 

 

 

Vypracovala:  Andrejková Ivana                                 Predkladá:  

 

 

 

 

V Zemplínskej Teplici, dňa 19.6.2015 


