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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, krytý prebytkom bežného
rozpočtu a čerpaním FO z rezervného fondu obce.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2013 uznesením č.58/2013.

Bol desaťkrát v priebehu roka upravený:


prvá zmena

12.03.2014

uznesením č.



druhá zmena

02.05.2014

uznesením č. 24/2014



tretia zmena

11.06.2014

uznesením č. 24/2014



štvrtá zmena

03.07.2014

uznesením č. 36/2014



piata zmena

06.08.2014

uznesením č. 36/2014



šiesta zmena

02.09.2014

uznesením č. 46/2014



siedma zmena

05.11.2014

uznesením č. 46/2014



ôsma zmena

05.11.2014

uznesením č. 46/2014



deviata zmena

14.11.2014

starosta obce



desiata zmena

15.12.2014

starosta obce
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3/2014

Rozpočet obce k 31.12.2014

635.229,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
812.309,04

562.429,00
0
70.000,00
2.800,00
635.229,00

595.726,32
23.426,32
189.098,64
4.057,78
812.309,04

250.161,00
117.608,00
0
267.460,00
635.229,00

271.429,74
255.799,32
0
285.079,98
812.309,04

Schválený
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 subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
812.309,04

Skutočnosť k 31.12.2014
735.887,20

% plnenia
90,59

Z rozpočtovaných celkových príjmov 812.309,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 735.887,20 EUR, čo predstavuje 90,59 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
595.726,30

Skutočnosť k 31.12.2014
620.583,56

% plnenia
104,17

Z rozpočtovaných bežných príjmov 595.726,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
620.583,56 EUR, čo predstavuje 104,17 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
394.827,80

Skutočnosť k 31.12.2014
419.323,45



% plnenia
106,20

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 360.056,80 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 384.775,68 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106,87 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18.911,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 18.756,93 EUR,
čo je 99,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10.772,93 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 7.984,00 EUR . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 18.756,93 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 00,0 EUR. K 31.12.2014 obec neeviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume.
Daň za psa 
735,00
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
15.055,84
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
7.642,10

Skutočnosť k 31.12.2014
8.012,88



% plnenia
104,85

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1.455,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1.255,51 EUR, čo je
86,29 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 388,91
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 866,60 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky  správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3.607,16 EUR, čo je
116,36 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
3.180,56

Skutočnosť k 31.12.2014
3.171,48



% plnenia
99,71

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3.180,56 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3.171,48 EUR, čo predstavuje 99,71 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vrátiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 190.075,84 EUR bol skutočný príjem vo výške
190.075,75 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Prešov
ÚPSVaR Prešov
ÚPSVaR Prešov
Obvodný úrad Prešov
ÚPSVaR Prešov
VÚC Prešov
Krajský úrad ŽP Prešov
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva

Suma v EUR
920,76
70,56
199,20
4.552,35
3.293,28
800,00
141,71
604,89
478,00
2.198,00
172.640,00
4.177,00

Účel
Strava hmotná núdza
Osobitný príjemca – rod. prídavky
Školské potreby – hmotná núdza
Voľby v roku 2014
Koordinátor – par. 50j
Hradné slávnosti
Ochrana ŽP
REGOB
Prenesený výkon – soc. znev. deti
Vzdelávacie poukazy
Prenesený výkon – normatívy
Príspevok na výchovu
a vzdelávanie pre MŠ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
23.426,32

Skutočnosť k 31.12.2014
23.426,32

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 23.426,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 23.426,32 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
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Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 400,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 23.026,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 23.026,32 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
VVS Košice
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad
Prešov
VÚC Prešov

Suma v EUR
Účel
10.526,32 Kanalizácia obce
5.000,00 Rekonštrukcia – autobusové
zastávky
6.000,00 Kamerový systém – prevencia
kriminality
1.500,00 Oddychová zóna – detské ihrisko

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
189.098,64

Skutočnosť k 31.12.2014
87.819,54

% plnenia
46,44

Z rozpočtovaných finančných príjmov 189.098,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 87.819,54 EUR, čo predstavuje 46,44 % plnenie.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
4.057,78

Skutočnosť k 31.12.2014
4.057,78



% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4.057,78 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
4.057,78 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
4.057,78 EUR

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia



0

0

Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Kamenica v roku 2014 nemala žiadne kapitálové príjmy
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
812.309,04

Skutočnosť k 31.12.2014
660.278,49

% čerpania
81,28

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 812.309,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 660.278,49 EUR, čo predstavuje 81,28 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
271.429,74

Skutočnosť k 31.12.2014
231.372,39



% čerpania
85,24

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 271.429,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 231.372,39 EUR, čo predstavuje 85,24 % čerpanie.
V tom:

Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

%
plnenia

Výdavky verejnej správy

132.114,72

115.324,36

87,29

Finančná oblasť

3.091,00

1.651,27

53,42

Výdavky ver. správy – parlamentné voľby

4.552,35

4.552,35

100,00

Ver. por.+ bezpečnosť, ochrana pred požiarmi

9.349,64

8.176,44

87,45

Cestná doprava

32.800,00

28.127,85

85,76

Nakladanie s odpadmi

27.230,00

22.758,43

83,58

141,71

141,71

100,00

Verejné osvetlenie

20.102,00

16.970,75

84,42

Rekreačné a športové služby

10.044,00

9.282,44

92,42

Klubové zariadenia, knižnica, kul. dom, rozhlas

15.516,00

11.784,45

75,95

Náboženské služby, cintorín, kronika, školenie

8.352,00

6.959,02

83,32

Sociálne služby – staroba, hmotná núdza

8.136,32

5.643,32

69,36

271.429,74

231.372,39

Ochrana ŽP

Spolu

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 62.343,31 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 59.422,72 čo je
95,32 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby,
aktivačných pracovníkov s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23.573,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 21.908,75
EUR, čo je 92,94 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 129.776,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 104.701,59
EUR, čo je 80,68 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 17.543,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 17.541,28 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
255.799,32

Skutočnosť k 31.12.2014
143.855,35



% čerpania
56,24

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov
255.799,32 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2014 v sume 143.855,35 EUR, čo predstavuje 56,24 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Zlepšenie bezpečnosti
Z rozpočtovaných 135.230,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 32.200,00
EUR, čo predstavuje 23,81 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia – asfaltovanie ciest
Z rozpočtovaných 70.420,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 70.419,85
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
c) 
Kanalizácia obce
Z rozpočtovaných 23.884,32 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 22.921,49
EUR, čo predstavuje 95,97 % čerpanie
d) 
Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 1.710,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1.310,00 EUR,
čo predstavuje 76,61 % čerpanie
e) 
Oddychová zóna
–
detské ihrisko
Z rozpočtovaných 9.555,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 8.054,99 EUR,
čo predstavuje 84,30 % čerpanie
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f) 
Klzisko
Z rozpočtovaných 9.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 8.949,02 EUR,
čo predstavuje 99,43 % čerpanie
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014



0

% čerpania
0

Obec v roku 2014 nemala žiadne výdavkové finančné operácie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
285.079,98

Skutočnosť k 31.12.2014
285.050,75

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 285.079,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 285 EUR, čo predstavuje 99,99% čerpanie.
V tom:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Základná škola
Materská škola
Školské stravovanie
Školský klub
MŠ – 5. ročné deti
Hmotná núdza školské potreby
Výdavky ŠJ z réžie
Výdavky ŠKD zo školného
Výdavky zo školného MŠ
Výdavky z dobropisov
Výdavky  prax
Spolu

175.316,00
74.030,00
17.330,00
9.970,00
4.177,00
199,20
1.112,16
516,00
1.527,20
861,93
40,49
285.079,98

v€
Skutočnosť
175.316,00
74.000,77
17.330,00
9.970,00
4.177,00
199,20
1.112,16
516,00
1.527,20
861,93
40,49
285.050,75

%
plnenia
100,00
99,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 162.903,  € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 162.902,46 €
, čo je 99,99 % čerpanie.
b) 
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 58.345,49 
€ bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 vo výške 58.346,53

€, čo je 100,01 % čerpanie.
c) Tovary a služby
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Z rozpočtovaných 63.831,49 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 vo výške 63.801,76
€, čo je 99,95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú energie, materiál, poštové
a telekomunikačné služby, údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
285.050,75 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0



% čerpania
0

Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Kamenica v roku 2014 nemala žiadne kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
624.641,34

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

620.583,56

bežné príjmy RO

4.057,78

516.423,14

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

231.372,39

bežné výdavky RO

285.050,75

+108.218,20
23.426,32

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

23.426,32

kapitálové príjmy RO

0

143.855,35

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

143.855,35

kapitálové výdavky RO

0

120,429,03
12.210,83

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

87.819,54

Výdavky z finančných operácií

0

87.819,54

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY
SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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Schodok rozpočtu v sume 12.210,83 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 z.n.p. 
bol
v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný zo zostatku FO
Usporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 87.819,54 €
**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 nevyčerpané prostriedky z prebytku vylučujú. Keďže
rozpočtové hospodárenie skončilo schodkom, obec tieto prostriedky usporiada zo zostatku FO.
Obec usporiada zo zostatku FO
 FP vo výške 6.000,00 EUR – nevyčerpané FP – Dotácia zo ŠR SR na
zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
 Schodok rozpočtu vo výške 12.210,83 EUR
Zostatok finančných operácií po usporiadaní v sume 69.608,71 EUR, navrhujeme použiť
na tvorbu rezervného fondu.

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
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ZS k 1.1.2014
Prírastky  z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky  použitie rezervného fondu :

154.250,91
66.477,36

4.320,22
980,00
49.308,31
6.698,64
14.848,00
6.263,54
3.646,73

Kanalizácia obce – uzn.č.3/2014, zo dňa 12.3.2014
Kanalizácia obce – uzn.č.3/2014, zo dňa 12.3.2014

Rekonštrukcia –asfalt rozpočet rok 2014
Bežné výdavky – povodeň uzn. č. 36/2014, 6.8.2014

Rekonštrukcia –asfalt rozpočet rok 2014
Rekonštrukcia MK – rozp.opatr.č.46/2014, 5.11.2014

Kanalizácia obce – uzn.č.3/201412.3.2014 ľ
uzn.46/2014 – 5.11.2014
 ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

0
134.662,83

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky  povinný prídel  1,25 %
Úbytky  závodné stravovanie
 regeneráciu PS, dopravu
 dopravné
 ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
54,75
364,10
217,47

60,00
141,38

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Majetok spolu

2.703.757,73

2.963.464,85

Neobežný majetok spolu

2.370.110,71

2.645.232,35

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

3.525,11

Dlhodobý hmotný majetok

2.000.765,42

2.279.412,17

Dlhodobý finančný majetok

365.820,18

365.820,18

Obežný majetok spolu

333.028,48

317.510,55

12

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

605,58

510,04

109.175,71

104.277,63

0

Dlhodobé pohľadávky

741,38

2.339,19

222.505,81

210.383,69

618,54

721,95

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.703.757,73

2.963.464,85

Vlastné imanie

1.713.896,24

1.872.587,04

1.713.896,24

1.872.587,04

17.570,58

115.659,96

Rezervy

7811,70

530,82

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1.754,10

6000,00

75,97

49.312,37

7.928,81

59.816,77

972.290,91

975.217,85

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

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

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
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Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
 voči firma Cesty Mosty –splátka dlhu
 voči dodávateľom
 voči sociálny fond obce
 voči zamestnancom
 voči poisťovniam a daňovému úradu
 ostatné  zrážky, rezervy

98.297,11 EUR
4.527,13 EUR
163,78 EUR
3.502,02 EUR
2.505,86 EUR
530,82 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

9. 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. 2/2012 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 na .....
 kapitálové výdavky na ....
1

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Združenie Kamenná veža – Usporiadanie
hradných slávností – bežné výdavky
Združenie Kamenná veža – Záchranné
murovacie práce na Kamenickom hrade –
bežný výdavok
Telovýchovná jednota Kamenica – podpora
celoročnej činnosti FK – bežný výdavok

2

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
3

Rozdiel
(stĺ.2  stĺ.3 )

3.000,00

3.000,00

0

2.000,00

2.000,00

0

7.700,00

7.700,00

0

4

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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

101.330,00

101.300,77

29,23

ZŠ s MŠ Kamenica

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

1

ÚPSVaR

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

Strava hmotná núdza – bežný výdavok

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
3

920,76

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
4

Rozdiel
(stĺ.3  stĺ.4 )
5

877,96 42,80 
vrátené

ÚPSVaR

Rodinné prídavky – bežný výdavok

ÚPSVaR

Školské potreby – bežný výdavok

Ob. úrad

Dotácia na voľby – bežný výdavok

70,56

70,56 0

199,20

199,20 0

4.552,35

4.312,70 239,65 –
vrátené

ÚPSVaR

Koordinátor – 50J – bežný výdavok

3.293,28

3.293,28 0

Ob. úrad

Ochrana ŽP – bežný výdavok

141,71

141,71 0

MV SR

REGOB – bežné výdavky

604,89

604,89 0

Okresný

Soc. znevýhodnené deti – školstvo

478,00

478,00 0

úrad

bežný výdavok
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Okresný

Vzdelávacie poukazy – školstvo –

úrad

bežný výdavok

Okresný

Prenesený výkon školstvo – bežný

úrad

výdavok

Okresný

5.ročné deti – školstvo – bežný

úrad

výdavok

MF SR

Rekonštrukcia aut. zastávok – obec –

2.198,00

2.198,00 0

172.640,00

172.640,00 0

4.177,00

4.177,00 0

5.000,00

5.000,00 0

kapitálový výdavok
MV SR

Kamerový systém – obec – kapitálový

6.000,00

0 6.000,00

výdavok

pou.2015

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma 
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec
Mesto Lipany  CVČ

2.517,20

2.517,20

Suma 
prijatých
finančných
prostriedkov

Obec

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

Rozdiel

0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma 
poskytnutých
finančných
prostriedkov
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Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma 
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

VÚC Prešov – hradné
slávnosti – bežný príjem
VÚC Prešov – Oddychová
zóna – kap. príjem

800,00

800,00

0

1.500,00

1.500,00

0

12. Prehľad o poskytnutých zárukách – obec neposkytla žiadne záruky.
13. Hodnotenie plnenia programov obce  Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Uznesením číslo 58/2013 Obecného zastupiteľstva v Kamenici, konaného dňa
14.12.2013, bola využitá možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez
programovej štruktúry, v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Vypracovala: T. Andraščíková

Predkladá: Ladislav Urda

V Kamenici dňa 13.4.2015
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie
1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2014
II. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce schodok vo výške 12.210,83 € bez
výhrad.
2. Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 12.210,83 € zo zostatku FO.
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3. Obec usporiada zo zostatku FO FP vo výške 6.000,00 EUR – nevyčerpané FP – Dotácia
na zo ŠR SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality – Kamerový systém
v obci Kamenica
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,
keďže rozpočtové hospodárenie skončilo schodkom.
4. Zostatok finančných operácií po usporiadaní v sume 69.608,71 EUR do rezervného
fondu.

Príloha č.1
Podrobný prehľad čerpania bežných výdavkov za rok 2014
Mzdové náklady + odvody za obecný úrad
Cestovné náhrady
Elektrická energia – obecný úrad
Plyn obecný úrad
Stočné
Telefón, fax, internet, koncesionárske poplatky, kolky
Poštové služby
Kancelárske potreby
Náradie
Čistiace potreby obecný úrad
Nákup tlačív, ostatný materiál, pracovné odevy
Knihy, noviny, časopisy, odborné príručky
Reprezentačné obecný úrad +obecné zastupiteľstvo
Odmeny poslanci
Údržba budovy obecného úradu + kanc. strojov a zariadení
Členské príspevky – ZMOS, RVC, ZHK, ZOHT
Audítorské a kontrolórske služby, poplatky banke, vedenie účtu
Odmeny mimo prac. pomeru – dohoda BOZP
Náklady Hasiči – PHM, poistenie, odmeny, údržba
Náklady na likvidáciu odpadu
Náklady na verejné osvetlenie + svetelná výzdoba
Náklady na telovýchovnú jednotu
Náklady na kuchyňu, klub mladých, klub dôchodcov
Náklady na knižnicu
Náklady na údržbu MK, čistenie priekop, kosenie cintorínov, PHM
Náklady písanie obecnej kroniky
Náklady na opatrovateľskú službu
Údržba miestneho rozhlasu
Náklady na školenia
Kultúrne podujatia úcta k starším, Mikuláš, Kamenické hry na hrade
Údržba softvéru
Poistenie majetku
Výdavky na spoločné úradovne
Hmotná núdza ,strava + osobitný príjemca rodinné prídavky
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75.138,96
2.989,99
1.309,00
8.085,64
63,65
2.347,21
466,35
942,03
327,90
119,49
1.219,98
291,89
1.528,14
2.674,05
619,20
2.324,08
1.651,27
297,00
1.477,80
22.758,43
16.970,75
9.282,44
3.613,17
529,68
29.999,46
225,33
4.615,26
1.052,63
538,00
5.739,10
1.652,99
1.007,37
2.748,00
991,32

Príspevok kamenná veža
Prídel do SF
Všeobecné služby, geodetické služby, konkurzy, súťaže
Vrátky do štátneho rozpočtu nevyč. FP 5% zvýšenie škola
Príspevok do CVČ Lipany
Stravovanie
Povodňové škody
Náklady na voľby v roku 2014
Náklady na Základnú školu
Náklady na Materskú školu
Náklady na školskú jedáleň
Náklady na školský klub detí
SPOLU
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2.000,00
364,10
6.440,10
1.754,10
2.517,20
1.448,34
6.698,64
4.552,35
176.343,93
79.738,17
18.442,16
10.526,49
516.423,14

