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Záverečný účet obce Radoľa za rok 2013.
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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č.70/2012
Bol zmenený šesťkrát :
- prvá zmena schválená dňa 14.01.2013 uznesením č. 81/2013
- druhá zmena schválená dňa 08.04.2013 uznesením č. 93/2013
tretia zmena schválená dňa 03.06.2013 uznesením č. 98/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 16.09.2013 uznesením č. 118/2013
- piata zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. 136/2013
- šiesta zmena schválená dňa 20.12.2013 uznesením č. 147/2013
Príjmy po zmenách
Príjmy – skutočnosť
Výdavky po zmenách
Výdavky - skutočnosť
Hospodárenie obce

1358714,00
1333482,51
1338230,00
1314065,45
19417,06

Bežné príjmy Ocú
Bežné príjmy ZŠ, MŠ
Bežné výdavky Ocú
Bežné výdavky ZŠ,MŠ
Prebytok bežného rozpočtu

789861,66
146950,60
262408,03
658252,83
16151,40

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky-obec
Kapitálové výdavky ZŠ
Schodok kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

0
391268,59
2136,00
393404,59
396670,25
0
396670,25

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet v € za celú obec

V tom skutočnosť :
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v € :
Rozpočet na rok 2013
1358714,00

Skutočnosť k 31.12.2013
1333482,51

% plnenie
98,14 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy 110,120
Rozpočet na rok 2013
352100

Skutočnosť k 31.12.2013
344497,41

% plnenie
97,84%

a) Výnos dane z príjmov FO
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 327 000 € z výnosu dane z príjmov FO boli
k 31.12.2013poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 319 406,15 € čo predstavuje plnenie na
97,68 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 25 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 25 091,26 €, čo je 99,96 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 6794,75 €, dane zo stavieb boli vo výške 17998,85 € a dane
z bytov vo výške 297,66 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 23 259,46 € za nedoplatky z minulých
rokov 1 831,80 €
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1 282,94 €.
2) Ostatné dane 130,160
Rozpočet na rok 2013
23850,00

Skutočnosť k 31.12.2013
24006,50

% plnenia
100,65%

Ostatné dane - skutočnosť :
c) Daň za psa 1288,75 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 308,17 €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 260 €
f) Daň za ubytovanie 536,91 €
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 21546,07 €
h) Daňové sankcie 66,60 €
3) Bežné príjmy - nedaňové príjmy 210,220,240,
Rozpočet na rok 2013
42 265

Skutočnosť k 31.12.2013
37 076,80

% plnenia
87,72 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5320 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 4666,03 €, čo je 87,70 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov - budova ŠK a priestorov - sála Ocú.
b) Administratívne a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 11430 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 11396,41 €, čo je
99,70 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov,
ktoré sú vo výške 7000 € . V roku 2013 sme vydali iba 4 licencie na prevádzkovanie VHP
c) poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb
z rozpočtovaných 12 095 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 10590,20 € , čo je 87,55 % .
Ide o príjem za opatrovateľskú službu, cintorínske služby, za dodávku energií pre cudzích
odberateľov, odpredaj zásob, vratky, úroky, relácie v miestnom rozhlase, príjem z recyklačného fondu
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4) Ostatné príjmy a tuzemské granty 290,310
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
12 145
10 640,20

% plnenia
87,60 %

c) poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb
z rozpočtovaných 12 095 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 10590,20 € , čo je 87,55 % .
Ide o príjem z refundácii, dobropisov , vratiek a výťažky z výherných hracích automatov.
d / tuzemské granty
Rozpočtové príjmy od sponzorov na futbalový turnaj boli plánované vo výške 100 € na úrovni
predchádzajúcich rokov , rozpočtovým opatrením bol príjem upravený na 50 €, čo zodpovedá
skutočnosti.
5) Bežné transféry a dotácie zo štátneho rozpočtu v € - 312
Rozpočet na rok 2013
384 986

Skutočnosť k 31.12.2013
384 227,95

% plnenie
99,80%

Obec prijala nasledovné bežné granty, transfery a dotácie:
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
Okresný úrad- stavebný úrad

3.

Okresný úrad – cestná
doprava a komunikácie

Suma v €
Účel
22 064,03 Aktivačná činnosť, VPP
1 347,57 Na spoločný stavebný úrad
76,65 Na úsek pozemných komunikácií

4.
OÚ životného prostredia
152,05 Životné prostredie
5.
Okresný úrad-odbor školstva
335 450,00 Prenesené kompetencie
6.
Okresný úrad-odbor školstva
4 640,00 Vzdelávacie poukazy
7.
Okresný úrad-odbor školstva
3 645,00 Dopravné
8.
Okresný úrad-odbor školstva
3024,00 Asistent učiteľa
9.
Okresný úrad-odbor školstva
500,00 SZP
10.
Okresný úrad-odbor školstva
2 519,00 Dotácia na predškolákov
11.
ÚPSVaR Žilina
166,00 Školské potreby pre deti v HN
12.
ÚPSVaR Žilina
1 051,00 Strava pre deti v HN
13.
Ministerstvo vnútra
478,17 Registre
14.
Okresný úrad Žilina
513,27 Voľby
15.
Ministerstvo DVaRR
2 759,55 Cestná infraštruktúra
16.
Ministerstvo financií
4 663,00 5% zvýšenie TP pedagog. zamestn.
17.
ŽSK –refundácia projektu
1 178,66 PL-SK/ZA/IPP/III/037
Pozn. ÚPSVR – úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
6 / vlastné príjmy rozpočtových organizácií
Plánované príjmy rozpočtových organizácií boli vo výške 146 427 €
Skutočne naplnené boli vo výške 146 950,60 €, v tom príjem na realizáciu projektu „ Škola nás baví „
získaný z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 113 391,53 €.
Uvedené príjmy evidujú vo svojich rozpočtoch Základná a Materská škola
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4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia
0

V r. 2013 obec neeviduje žiadne kapitálové príjmy, ani dotácie na investičné výdavky.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
409 036,00
396 670,25

% plnenia
96,97

Do príjmov roku 2013 bola cez finančné operácie prevedená dotácia z roku 2012 určená
na rekonštrukciu verejného osvetlenia do kaštieľa vo výške 3,000 € a nevyčerpané finančné prostriedky
na realizáciu projektu „ Škola nás baví „ vo výške 33.785,99 €. Z rezervného fondu obce bolo
do rozpočtu zapojených 14 357,46 € určených na financovanie výstavby športovej haly.
Z úverových zdrojov sa čerpalo 345 526,80 € na výstavbu športovej haly.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v € :
Rozpočet na rok 2013
1 338 230,00

Skutočnosť k 31.12.2013
1 314 065,45

% plnenia
99,19 %

1) Bežné výdavky – Obecný úrad
Rozpočet na rok 2013
280 929,00

Skutočnosť k 31.12.2013
262 408,03

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Všeobecné verejné služby
Volebné výdavky
Všeob. pracovná oblasť
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Projekt cezhraničná spolupráca
Rozvoj obce – verejné priestranstvá
Športový areál ZŠ
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Pohrebníctvo a iné spoločenské služ.
Kultúra
Opatrovateľská služba
Sociálna pomoc v hmotnej núdzi
Spolu

Rozpočet
114 926
5 650
514
26 496
18 198
28 000
7 000
1 500
23 280
13 400
29 280
500
3 525
3 860
4 000
800
280 929

% plnenia
93,40%
Skutočnosť
103 392,72
5 586,54
513,27
24 844,19
17 960,35
26 616,65
7 003,90
890,00
23 450,92
13 191,20
26 999,52
490,44
3 457,14
3 583,55
3 999,84
427,80
262 408,03

v€
% čerpania
89,96
98,88
98,92
93,77
98,69
95,06
100,1
59,33
100,70
98,44
92,21
98,09
98,07
92,84
100,00
53,47
93,40
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a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 76 500 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 73 630,18 € čo je 96,24 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, kontrolórky,
a opatrovateľskej služby a zamestnancov VPP.
b) Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných 31 807 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 27 890,30 € , čo je
87,68 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa, príspevky
na dôchodkové sporenie.
c) Tovary, opravy a ďalšie služby
Z rozpočtovaných 151 962 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 141 383,86 € , čo je 93,03 %
čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál a služby, dopravné,
rutinná a štandardná údržba, opravy, nájomné za prenájom a ostatné tovary a služby, stravovanie,
poistné , cestovné náhrady , výdavky na kultúru , refundácia nákladov na zamestnávanie v rámci VPP,
správa a údržba ciest, úpravy verejného priestranstva, terénne úpravy v areáli ZŠ a pod.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 17 220 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 15 966,01 € , čo predstavuje
92,71 % čerpanie. Sú to transféry pre Spoločný úrad, príspevky ZMOS, ZMOK , príspevok pre ŠK
Radoľa, a oddiel sociálna pomoc v hmotnej núdzi.
e) splácanie úrokov banke
v zmysle úverovej zmluvy sa za rok 2013 uhradili úroky v sume 3 537,68 €
f)
Bežné výdavky v € – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou
Rozpočet na rok 2013
670 885

Skutočnosť k 31.12.2013
660 388,83

Organizácia.
rozpočet Skutočnosť
ZŠ – prenesené kompetencie
335 695 335 695 ,00
ZŠ - štátne dotácie
14 792
14 155,84
ZŠ - príjmy z vlastných zdrojov
13 212
13 020,02
ZŠ - projekt „ Škola nás baví „
168 743 159 188,60
ZŠ - originálne kompetencie
41 905
41 905,40
MŠ – originálne kompetencie
81 492
81 378,79
MŠ – príjmy z vlastných zdrojov
7 132
7 131,08
MŠ – štátne dotácie
5 778
5 778,10
Spolu bežné výdavky
668 749
658252,83
Kapitálové výdavky
2 136
2 136

% plnenie
98,43
v€
% čerpania
100,00
95,69
98,54
94,33
100
99,86
99,98
100,00
98,43
100,00
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2) Kapitálové výdavky – obec :
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenie

376 416
391 268,59
101,30
1. Výstavba športovej haly v areáli ZŠ Radoľa
2. Nákup čistiaceho stroja do športovej haly
3. Rozšírenie verejného osvetlenia do Kaštieľa
4. Výstavba cyklistického chodníka a mobiliáru v rámci projektu Cezhraničnej spolupráce.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenie
0

4. Použitie prebytku / schodku hospodárenia za rok 2013.
1. Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2013 bez FO :
Príjmy :
- bežné príjmy za Obecný úrad
............................. € 789 861,66
- kapitálové príjmy .........................................................................€
0
- bežné príjmy rozpočtových organizácií....................................... € 146 950,06
––––––––––––––Celkom príjmy obce
.......................................................... € 936 812,26
Výdavky :
- bežné výdavky za Obecný úrad ........................................ € 262 408,03
- kapitálové výdavky ........................................................... € 391 268,59
- bežné výdavky rozpočtových organizácií ......................... € 658 252,83
- kapitálové výdavky ZŠ .................................................... €
2 136,00
––––––––––––––––
Celkom výdavky obce ........................................................... € 1 314 065,45
Výsledok rozpočtového hospodárenia : schodok k 31.12.2013 v € - 377 253,19
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2. Celkový kumulovaný výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií
Zdôvodnenie výsledku hospodárenia:
v€
Rozpočet obce
príjmy výdavky
Prebytok/scho
dok
rozpočtu
Bežný rozpočet
936 812,26
920 660,86
16 151,40
Kapitálový rozpočet
0
393 404,59
-393 404,59
Rozpočet spolu
936 812,26
1 314 065,45
-377 253,19
Finančné operácie
396 670,25
0
396 670,25
Spolu
1333482,51 1314065,45
19 417,06
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu.
Bilancia finančných operácií je kladný výsledok z finančných operácií.
Rozpočtový výsledok hospodárenia celkového rozpočtu ..........................19 417,06 €
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 z tohto prebytku vylučujú :
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky z EÚ a ŠR
- projekt „ Škola nás baví „ odvedené na osobitný účet ..................... 10 086,31 €
- nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky z MF ..............
29,06 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozpočtový výsledok hospodárenia celkového rozpočtu po úprave ........ 9 301,69 €
Prebytok rozpočtu v sume 9 301,69 € 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 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu

3. Účtovný výsledok hospodárenia – rozdiel výnosov a nákladov
Ocú
27 782,69 €
ZŠ
8 353,17 €
MŠ
- 1 085,19 €
––––––––––––––––––––
Celkom : 35 050,67 € previesť na účet 428 – nerozdelený zisk, resp. strata z minulých rokov
podľa účtovnej jednotky
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Začiatočný stav k 01.01.2013
€ 4 364,35
Prírastky:
- z prebytku hospodárenia za rok 2012 –účtovný prevod
€ 14 401,80
Úbytky
- Čerpanie na kapitálové výdavky – výstavba športovej haly € 14 357,46
Konečný zostatok k 31.12. 2013
€ 4 408,69

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Začiatočný stav k 01.01.2013
Prírastky :
- povinný prídel vo výške 1,5 % z hrubých miezd
Úbytky :
- stravovanie
- na regeneráciu pracovnej sily, ostatné plnenia

€ 279,37

Konečný zostatok k 31.12.2013

€ 700,38
€ 409,60
€ 316,10
€ 254,05

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých eurách
A K T Í V A v € / netto /
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý hmotný a nehm. majetok
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Prechodné finančné výpomoci
Časové rozlíšenie spolu

ZS k 1.1.2013
408852,76

KS k 31.12.2013
855416,88

165138,59
243714,17
0
596608,89

611702,71
243714,17
0
550365,83

744,35
5108,86
57209,91
533545,77
0
1344,54

908,55
8450,24
25418,52
515361,49
0
761,27
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Z toho :
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

796,44
548,10
1006806,19

271,40
489,87
1406543,98

ZS k 1.1.2013
491164,36

KS k 31.12.2013
518947,05

491164,36
-232101,20
49434,79

518947,05
27782,69
437492,24

279,37
8504,68
6854
33796,74
466207,04

254,05
77762,11
6823,16
7126,12
345526,80
450104,69

10,95
466196,09
1006806,19

9,57
450095,12
1406543,98

SPOLU
P A S Í V A v € / netto /
Názov
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok z minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obd
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Z toho :
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

SPOLU

7. Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek v €
Druh výnosov
Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

Popis /číslo účtu a názov/
632 – Daňové výnosy

samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy
645 - úroky z omeškania
648 – z prevádzkovej činnosti
644 – pokuty, penále
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 653 – zúčtovanie zákon. rezerv
Finančné výnosy
662 - úroky
Mimoriadne výnosy
663 – kurzové zisky
Výnosy z transferov a rozpočtových
693 – výnosy z bež. transférov
príjmov
ŠR
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 694 – výnosy z KT zo ŠR a iných
obcou
subjektov
696 - výnosy z KT od ES

Suma v €
346076,39
30494,99
66,60
31914,59
40,00
6854,00
4,53
28569,95
19100,97
0
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698 – výnosy z KT mimo VS
699 – výnosy z odvodu príjmov
Spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591- Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia

0
14988,09
478110,11
27783,23
0,54
27782,69

2. Náklady - popis a výška významných položiek v €
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
Služby
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 546 – Odpis pohľadávky
548 – náklady na prevádzkovú činn.
Odpisy, rezervy a opravné položky
551- Odpisy dlhodobého HM
553 – Tvorba zákonných rezerv
562 – úroky
Finančné náklady
568 – Ostatné finančné náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu 584 – do rozpočtových organizácií
príjmov
Spolu

Suma v €
11344,15
27448,68
14555,73
167,60
115,41
73044,94
78874,43
27230,35
659,95
3529,03
96,64
6238,78
18121,43
11251,00
6823,16
3537,68
683,18
166604,74
450326,88

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. zriadeným rozpočtovým organizáciám
b. štátnemu rozpočtu
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov 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
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Rozpočtová
organizácia
MŠ Radoľa
MŠ Radoľa –vlastné
ZŠ Radoľa
ZŠ Radoľa - vlastné
ZŠ Radoľa -5%
ZŠ Radoľa –EÚ,ŠR
ZŠ Radoľa – kapitál

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

81 393,89
7 131,08
41 907,20
13 020,02
8659,00
160 639,30
2 136

Rozdiel - vrátenie

81 378,79
7 131,08
41 905,40
13 020,02
8 659,00
150 529,60
2 136

-

15,10
- 1,80

- 10 109,70
0

Nepoužité finančné prostriedky z EÚ a ŠR v rámci projektu „ Škola nás baví „ odoslané zriaďovateľovi
budú zaradené do rozpočtu 2014 prostredníctvom finančných operácií.

Poskytovateľ

Účelové určenie dotácie : uviesť
školstvo, obec,
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2013
-3-

Suma použitých
finančných
prostriedkov
v roku 2013
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

ÚPSVa R
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Aktivačná činnosť - obec
Dotácia na predškolákov -MŠ
Stavebný úrad -obec
Pozemné komunikácie - obec
Životné prostredie - obec
Bežné výdavky na PK - ZŠ
Vzdelávacie poukazy - ZŠ
Dopravné - ZŠ
Asistent učiteľa –ZŠ
Sociálne znev. prostredie ZŠ
Školské potreby – ZŠ, MŠ
Strava detí v hm. núdzi –ZŠ,MŠ

22 064,03
2 519,00
1 347,57
76,65
152,05
335 450,0
4 640,00
3 645,00
3 024,00
500,00
166,00
1 051,00

22 064,03
2 519,00
1 347,57
76,65
152,05
335 450,00
4 640,00
3 645,00
3 024,00
500,00
166,00
1 051,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MV SR
MDVa RR
MF
OÚ Žilina
ŽSK

Registre – evidencia obyv. - obec
Cestná infraštruktúra - obec
5% zvýšenie TP ZŠ,MŠ
Voľby - obec
Refund. projektu PL-SK-obec

478,17
2 759,55
4 663,00
513,27
1 178,66

478,17
2 759,55
4 633,94
513,27
1 178,66

0
0
29,06
0
0

Rozdiel – 29,60 € nepoužitá dotácia vrátená v zmysle pokynov MF v r. 2014.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám podľa
§ 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,
na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v roku
2013
- 2-

Športový klub Radoľa FO – bežné výdavky
Športový klub Radoľa STO –bežné výdavky

Suma použitých
finančných
prostriedkov
v roku 2013
-3-

8 300
830

8 300
830

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2005
o dotáciách

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám – úver
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči ŠR a EÚ – projekt ZŠ
- voči zamestnancom

€ 345 526,80 bankový úver
€ 76 702,11 neuhradené faktúry k 31.12.2013
€ 1.060 - nevyfakturované dodávky
€
29,60 - nepoužité fin. prostriedky – 5% TP
€ 10 109,70 -nepoužité finančné prostriedky na projekt
„ Škola nás baví „.
€
0

11. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Ing. Anton Tkáčik
starosta
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V Radoli dňa 07.5.2014
Spracovala : Mária Sládková
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