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- 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 prebytkový. Bežný aj
kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2013
uznesením č. 6/2013.

Zmeny rozpočtu:
-1. zmena schválená dňa 3. 3. 2014 -uznesením OZ č. 1/2014
-2. zmena schválená dňa 28.4.2014 – uznesením OZ č. 2/2014
-3. zmena schválená dňa 21. 7. 2014 -uznesením OZ č. 3/2014
-4. zmena schválená dňa 29. 9. 2014 – uznesením OZ č. 4/2014
-5. zmena schválená dňa 27.10. 2014 –uznesením OZ č. 5/2014

Obec Krahule k 31.12.2014 naplnila schválený a upravený rozpočet obce
nasledovne :
ROZPOČET : Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Bežné príjmy :
348.847,- €
Kapitálové príjmy :
80.166,- €
Príjmové fin. operácie :
Bežné výdavky :
347.671,- €
Kapitálové výdavky :
61.670,- €
Výdavkové fin. operácie 0

Čerpanie rozpočtu

291.189,40 €
293.611,56 €
80.166,- €
73.060,25 €
25.500,- €
284.728,60 €
275.860,03 €
96.630,- € 49.837,93 €
217,08 €

Príjmová časť rozpočtu
Bežný rozpočet
/v €/
Pol.

Názov

111

Príjem z dane z príjmu FO

24 500,00

32 695,95

133,45

121

Dane z pozemkov a stavieb

23 400,00

24 572,55

105,01

Z toho: daň z pozemkov

13 700,00

13 705,56

100,04

daň zo stavieb

9 700,00

10 866,99

112,02

Ostatné obecné dane

11 650,00

12 258,68

105,22

133

Rozpočet

Z toho: daň za psa

150,00

daň za ubytovanie

212

Z toho: prenájom pozemkov

140,00

93,33

4 643,82

400,00

309,50

7 100,00

Príjmy z vlastníctva

% plnenia

4 000,00

daň za užív.verejn.priestranstva
za komunálne odpady

Skutočnosť

7 165,36
18 117,00

17 765,00

116,08
77,25

100,92
15 680,10

15 133,50

86,55

85,26

prenájom budov, priest. a objektov

252,00

546,60

216,66

prenájom stroj., prístrojov a zariadení

100,00

0

x

221

Ostatné poplatky

350,00

369,60

105,43

222

Príjmy za porušenie predpisov

500,00

150,00

30,00

223

Príjmy z predaja výrob., tovarov a služ.

242

Príjem z bežných vkladov

244

Príjem z termínovaných vkladov

292

Príjem z náhrad poistného plnenia

0,00

130,00

x

311

Granty

0,00

1 550,00

x

312

Príjmy zo št. rozpočtu

183 856,40

187 902,40

102,20

Úhrn príjmov bežného rozpočtu

287 143,40

293 611,56

102,25

24 620,00

18 202,97

50,00

99,31

198,00

0

x

100,00

73,93

Kapitálový rozpočet

233

Príjem z predaja pozemkov

233

Príjem z predaja hmotných aktív

80 000,00
166,00

73 060,25
0

91,33
x

_ ________________________________________________________________________________
Úhrn príjmov kapitálového rozpočtu

80 166,00

PLNENIE PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU : 367 309,40

73 060,25

91,33

366 671,81

99,83

Rozpočet obce Krahule v príjmovej časti bežného rozpočtu bol na rok 2014
schválený vo výške 348 847 € , čo je o 253 724 € viacej ako rozpočet
predchádzajúceho roka 2013, ktorý sa v priebehu roka upravoval podľa
príjmov zo štátneho rozpočtu a nakoniec sa ustálil na čiastke 287 143,40 € .
Najväčšou položkou je príjem zo štátneho rozpočtu v položke 312 v čiastke
183 856,40€.
Najväčší podiel na plánovaných príjmoch majú:
-

prevod podielových daní zo ŠR pod položkou 111 v čiastke 24 500 €
dane z pozemkov a stavieb pod položkou 121 v sume 23 400 €
príjmy z vlastníctva pod položkou 212 rozpočtované v sume 18 117 € ,
obecné dane a poplatky za komunálne odpady pod položkou 133 v čiastke
11 650 €.

Plnenie tejto časti rozpočtu k 31. decembru 2014 predstavuje čiastku
293 611,56 €, čo znamená splnenie rozpočtu na 102,25 %, ktoré možno
hodnotiť ako veľmi pozitívne plnenie.

V príjmovej časti kapitálového rozpočtu bol rozpočet schválený vo výške
80 166 €, čo je viacej oproti roku 2013 o 44 000 € a jedná sa len o predaj
pozemkov.
Splnenie uvedenej časti rozpočtu predstavuje čiastku 73 060,25 € čím je
rozpočet splnený na 91,33 %,

Výdavková

časť rozpočtu

Bežný rozpočet
Oddiel Názov
1

Rozpočet

% plnenia

Prevádzka obecného úradu

2527598,25

Z toho - bežný chod úradu

250 654,16

233 406,13

1 944,09

1 944,09

- všeobecné verej.služby
3

Ochrana pred požiarmi

4
5

235 350,22

93,17
93,12
100,00

100,00

165,60

165,60

Cestná doprava

3 135,00

156,38

4,98

Nakladanie s odpadmi

6 350,00

Z toho: komunálny odpad

4 550,00

odpadové vody

5 859,56

19 539,35

Z toho: rozvoj obce

8 162,48

1 800,00

6Rozvoj obce

8

Skutočnosť

128,54
128,77

2 302,92

18 895,36

12 989,35

96,71

13 492,41

103,87

zásobovanie vodou

3 850,00

2 871,94

verejné osvetlenie

2 700,00

2 531,01

Rekreácie,šport,kultúra,nábož.a iné sl.

Z toho: rekreácia a šport

7 316,00
3 220,00

2 300,00

71,43

1 715,37

náboženské a iné spoloč.služby

2 536,00

2 300,89

150,00

102,20

7 300,00

6 711,19

296 488,60

275 860,03

10

Sociálne dávky
Úhrn výdavkov bežného rozpočtu

93,74
86,33

1 560,00

Neidentifikovateľné, vzdelávanie, kurzy

74,57

6 316,26

kultúra

9

127,88

109,94
91,89
68,00
91,93
93,04

Kapitálový rozpočet

1

Realizácia stavieb,nákup pozemkov, strojov
4

Cestná doprava, rekonštr. a modernizácia

5

Nakladanie s odpadovými vodami

24 150,00

6 742,40

27,92

20 570,00

2 033,43

9,88

2 000,00

100,00

5,00

6

Rozvoj bývania, verejné osvetlenie

27 000,00

19 260,00

71,33

8
Rekreačné a športové služby
22 600,00
21 702,10
96,03
_________________________________________________________________________________
Úhrn výdavkov kapitálového rozpočtu

PLNENIE VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU

96 320,00

392 808,60

49 837,93

51,74

325 697,96

82,92

Výdavky bežného rozpočtu sa za rok 2014 splnili na 93 %, čím sa dosiahla
mierna úspora výdavkov, čo možno hodnotiť ako veľmi dobré plnenie aj
vzhľadom na vývoj bežných príjmov.
Hoci sa v niektorých položkách rozpočtu prekročili výdavky, sú to však len
mierne prekročenia.
Najväčšie prekročenie je v položke „nakladanie s odpadmi“, kde plnenie za rok
je až 128 % .
Výdavky kapitálového rozpočtu sa za rok 2014 sú splnené na 51.7 %

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu obce za rok 2014:40.973,85 €,
obec má povinnosť tvorby zákonného rezervného fondu.
Tvorba rezervného fondu je vo výške 4.097,38 €, zvyšnú časť celkového
výsledku hospodárenia zapojiť do rozpočtu obce v roku 2015 ako príjmovú
finančnú operáciu.

Účtovný hospodársky výsledok obce pozostáva z rozdielu nákladov
a výnosov a predstavuje zisk 216.953,54 €.

- Bilancia aktív a pasív :
Aktíva obce sa skladajú z :
neobežného majetku obce v zložení dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý
hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, finančný majetok v zložení :
Dlhodobý hmotný majetok : SW
165,50 €
stavby
1.549.320,26 €
pozemky
2.622.223,08 €
stroje, prístroje, zariadenia
26.097,16 €
traktor
a voj. technika
60.037,14 €
dlhodobý hm. majetok
29.099,94 €
ostatný dlh. hm. majetok
17.839,20 €
obstaranie DHM
139.327,55 €
materiál na sklade
1.518,55€
Dlhodobý finančný majetok:
vklad s.r.o. Obecné lesy
6.638,78 €
vodárenské akcie
29.512,- €
Finančný majetok :
bankové účty
174.148,33 €
pokladňa
1.240,55 €
pohľadávky –zn. pos., GP
1.396,68 €
nedaňové pohľadávky
3.930,29 €
daňové pohľadávky
518,33 €
transfery –mimo ver. správy 4.300,- €
náklady budúcich období
335,69 €
Odpisy majetku
904.632,90 €
Finančná návratná výpomoc Obecným lesom, s.r.o.
530.935,92 €
Aktíva spolu :
4.293.952,05 €

Pasíva obce sa skladajú z :
Vlastného imania, záväzkov a časového rozlíšenia
vlastné imanie
3.971.306,49 €
záväzky :
záväzky soc. fond
393,48 €
rezervy
600,- €
dodávatelia
82.355,74 €
prijaté preddavky na vodné, stočné
175,- €
mzdové náklady - zamestnanci
1.557,78 €
mzdové náklady - odvody
873,72 €
mzdové náklady - daň zo mzdy
216,71 €

časové rozlíšenie :
výnosy budúcich období
Pasíva spolu :

236.473,13 €
4.293.952,05 €

- Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec neeviduje žiadne ďalšie záväzky – dlh

- Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich
pôsobnosti
Príspevkovú organizáciu obec nemá zriadenú
Podnikateľská činnosť – obci sa údaj netýka

- Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec neposkytla záruky žiadnym príjemcom

Návrh na uznesenie :
Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Ing. VasilaPaňka
Berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia obce vo výške 216.953,54 € .
Schvaľuje tvorbu rezervného fondu obce vo výške 4.097,38 €.
Schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

V Krahuliach,

22.3.2015

