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  Záverečný účet obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie 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.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č.138/2013 

Bol zmenený  sedemkrát  : 

prvá zmena    schválená dňa 17.03.2014   uznesením OZ č. 153/2014 

      -    druhá zmena  schválená rozpočtovým opatrením  starostu obce dňa 28.3.2014 

     -     tretia zmena  schválená rozpočtovým opatrením starostu obce dňa 30.06.2014 

      -    štvrtá   zmena schválená dňa 15.8.2014 uznesením OZ č. 180/2014 

- piata zmena  schválená rozpočtovým opatrením v súlade s Rozhodnutím obce Radoľa 

č. 127/ 2014-2 ( zrušenie ZŠ, MŠ ) 

- šiesta zmena   schválená  rozpočtovým opatrením v súlade  s Rozhodnutím  

      Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 2014-6029/19162:2-10C0/1 

- siedma  zmena  schválená rozpočtovým uznesením OZ č. 8/2014 zo dňa 15.12.2014. 

 

                                     Rozpočet obce k 31.12.2014  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 841 683,00 961 865,00 

z toho :   

Bežné príjmy 797 731,00 844 644,00 

Kapitálové príjmy 16 312,00 16 312,00 

Finančné príjmy 0 73 269,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 27 640,00 27 640,00 

Výdavky celkom 841 683,00 841 683,00 

z toho :   

Bežné výdavky 288 764,00 305 620,00 

Kapitálové výdavky 0 67 285,00 

Finančné výdavky 44 400,00 44 400,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 508 519,00 544 560,00 

Rozpočet  obce   
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Upravený rozpočet   v  €  za celú obec  

 

            

 

            

 

 

 

 

V tom  skutočnosť : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v € : 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenie 

961 865,00             926 734,68                 96,34% 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy 110,120 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenie 

                  364 300,00                   364 104,49                 99,95% 

 

a) Výnos dane z príjmov FO 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  339 500 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2014 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 339 495,91 € čo predstavuje plnenie na   

99,99%.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných  24 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 24 608,58  €, čo je 99,23 %  

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 6850,98 €, dane zo stavieb boli vo výške  17510,04 €  

a dane z bytov vo výške 247,56 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených  23 652,89 € za nedoplatky 

z minulých rokov 955,69 € 

K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1 215,84 €.  

 

 

Príjmy po zmenách  961 865,00 

Príjmy – skutočnosť  926 734,68 

Výdavky po zmenách  961 865,00 

Výdavky - skutočnosť 923 371,18 

Hospodárenie obce  3 363,50 

Bežné  príjmy Ocú 823 022,08 

Bežné  príjmy ZŠsMŠ 16 339,42 

Bežné výdavky Ocú 284 901,93 

Bežné výdavky ZŠsMŠ 526 799,09 

Prebytok  bežného rozpočtu 27 660,48 

Kapitálové príjmy 14 110,89 

 Kapitálové výdavky-obec 67 270,16 

 Kapitálové výdavky ZŠ 0 

Schodok kapitálového rozpočtu 53 159,27 

Príjmové finančné operácie 73 262,29 

Výdavkové finančné operácie 44 400,00         

Hospodárenie z fin. operácií 28 862,29 
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2) Ostatné dane 130,160 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenie 

24 370,00                24 014,33                   98,54%      

 

 Ostatné dane  - skutočnosť : 

c) Daň za psa  1264,54 € 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva  245,67 € 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 219,16 € 

f) Daň za ubytovanie  487,74 € 

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  21 797,22 € 

h) Daňové sankcie 0  

 

3) Bežné príjmy - nedaňové príjmy 210,220,230,240,  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

41 030,00                 34 195,77             83,34 %      

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  18 980 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške  13 674,53 €, čo je 72,05 % 

 plnenie. Ide o príjem   z prenajatých budov - budova ŠK, športová hala   a  priestorov   - sála Ocú. 

b) Administratívne a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 8 050  € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške  7 023,95 €, čo je  

87,25 % plnenie.  

Prevažnú časť tvoria spoplatnené administratívne úkony, overovanie podpisov a pod. , vo výške 4 970,95 € . 

V roku 2014 sme vydali iba 1 rozhodnutie  na prevádzkovanie VHP   v sume 1 500 €. 

Z pokút za porušenie predpisov sme zinkasovali 553 €. 

c) poplatky a platby za predaj výrobkov  a služieb  
  z rozpočtovaných  14 420  € bol skutočný príjem k 31.12.2014  13 497,29  € , čo je  93,60 % . 

 Ide  o príjem za opatrovateľskú službu, cintorínske služby, za dodávku energií pre cudzích 

 odberateľov, odpredaj zásob,  úroky,  relácie v miestnom rozhlase, príjem z recyklačného fondu  

 

  4) Ostatné príjmy a tuzemské granty  290,310 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

14 750,00                 14 184,39              96,15 %      

 

a/ ostatné príjmy  

z rozpočtovaných 14 460 € bol skutočný príjme 13 894,39 € čo je 96,09 % Ide o príjem 

z refundácií, dobropisov, vratiek a výťažky z lotérií a výherných hracích prístrojov. 

b / tuzemské granty 

  Obec dostala od fyzickej osoby finančný príspevok – dar  vo výške 290 €. 

 

 

5) Bežné  transféry a dotácie zo štátneho rozpočtu   312  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenie 

399 774,00           386 523,10                 96,68%       

 

Obec prijala nasledovné bežné granty, transfery a dotácie: 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Účel  

1. ÚPSVaR           7 729,96 Aktivačná činnosť, VPP 

2. 

 

Okresný úrad- stavebný úrad         1 344,78 Na spoločný stavebný úrad 
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3. Okresný úrad- doprava a  

komunikácie 

            62,47 Na úsek pozemných  komunikácií 

4.  OÚ životného prostredia         135,52 Životné prostredie 

5. Okresný úrad-odbor školstva   349 260,52 Prenesené kompetencie 

6. Okresný úrad-odbor školstva       3 961,00 Vzdelávacie poukazy 

7. Okresný úrad-odbor školstva      3 394,80 Dopravné 

8.  Okresný úrad-odbor školstva      2 942,00 Asistent učiteľa 

9.  Okresný úrad-odbor školstva         171,00 SZP 

10. Okresný úrad-odbor školstva       2 767,00 Dotácia na predškolákov 

11. ÚPSVaR Žilina          132,80 Školské potreby pre deti v HN 

12.  ÚPSVaR Žilina        907,00 Strava pre deti v HN 

13.   Ministerstvo vnútra        477,18 Registre 

14.   Okresný úrad Žilina     2 945,00 Voľby 

17.  ŽSK –refundácia  projektu   10 292,07 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 27 640 € 

Skutočne naplnené boli vo výške 16 339,42  €.V priebehu roka 2014 došlo k zrušeniu rozpočtových 

organizácií Základná škola a Materská škola a vytvorenie novej rozpočtovej organizácie Základná škola 

s Materskou školou Radoľa. Ku dňu zrušenia čerpala ZŠ príjem vo výške 5164,68 , Materská škola  

vo výške 2 239,49 €. Novozriadená rozpočtová organizácia dočerpala príjmy vo výške  8 935,25 €. 

 

 

7) Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

16 312,00  14 110,89                   86,51 

 

 V rámci kapitálového rozpočtu nám bola refundovaná časť  investičných  nákladov  na realizáciu  

projektu Cezhraničnej spolupráce z roku 2013. Z fondov  EÚ sme prijali  12 811,64 € a zo ŠR 1 299,25 €. 

Refundácia nákladov nie je ukončená – prechádza do r. 2015. 

 

8) Príjmové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

73 269,00 73 262,29 100,00 

 

Do príjmov roku 2014 bola cez finančné operácie prevedené nevyčerpané finančné prostriedky  

na  realizáciu projektu „ Škola nás baví „ vo výške 10 086,31€. Z rezervného fondu obce bolo 

do rozpočtu zapojených 13 702,78 €. Uznesením OZ č. 180/2014 bolo schválené použitie rezervného 

 fondu : 

 a / na odstránenie havarijného stavu na vodovodnej prípojke v areáli  ŠK v rámci bežného rozpočtu –  

      použitých bolo  9 211,69 €. 

b/   na uhradenie investičných faktúr súvisiacich s výstavbou športovej haly, resp. na úhradu úveru bolo  

       použitých 4 491,09 €. 

Z úverových zdrojov sa čerpalo   49 473,20  €  na výstavbu športovej haly 

 

 

 



 7 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v € : 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

                961 865,00                 923 371,18 

 
                 95,99 % 

 

1) Bežné výdavky – Obecný úrad  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

305 620,00                  284 901,93                93,22%  

 

v tom :                                                                                                                            v € 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % čerpania 

Výdavky verejnej správy 127 785 117 274,38 91,77 

Všeobecné verejné služby                  3 759  3 759,00               100,0 

Volebné výdavky                  2 955         2 945 99,66 

Transakcie verejného dlhu               12 376           11 984,92   96,84 

Všeob. pracovná oblasť 15 189  11 591,76  76,32 

Správa a údržba ciest 17 968  16 044,58 89,30 

Nakladanie s odpadmi 28 500          28 224,75  99,03 

Projekt cezhraničná spolupráca                13 400 13 357,03                                    99,68 

Športový areál ZŠ 19 063         18 970,37 99,51 

Verejné osvetlenie 11 800  10 361,16  87,81 

Rekreačné a športové služby 34 530 34 408,00  99,65 

Vysielacie a vydavateľské služby                     800 767,40 95,92 

Pohrebníctvo a iné spoločenské služ.                5 710 5 508,71         96,47 

Kultúra                 4 860            4 449,78 91,56 

Opatrovateľská služba 5 460 4 997,59 91,53 

Sociálna pomoc v hmotnej núdzi 1 465 257,50 17,58 

Spolu              305 620        284901,93 93,22 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria : 

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 75 860 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 72 793,50  € čo je 95,95% 

čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, kontrolórky, správcu haly  

a  opatrovateľskej služby  a zamestnancov VPP. 

 

b) Poistné a príspevky do poisťovní 

Z rozpočtovaných  29 830 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške  26  540,12 € , čo je  

88,97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa,  príspevky 

na dôchodkové sporenie. 

 

c) Tovary, opravy  a ďalšie služby 
Z rozpočtovaných 165 914 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 153 148,97  € , čo je 92,30 % 

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 ,  pracovnú oblasť, výdavky na voľby   

správu a údržbu ciest, úpravy verejného priestranstva, výdavky na športový areál v ZŠ  a pod. 
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d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných  21 640 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške  20 434,42 € , čo predstavuje 

94,42  % 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 2014 uhradili úroky  v sume  11797,86 €   a bankové poplatky  

   vo výške 187,06 €. Rozpočtované prostriedky pre uvedený oddiel boli vo výške 11 984,92 € , čo značí  

   96,84 % čerpanie.  

 

f ) 

Bežné výdavky v € – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenie 

              544 560                526 799,09                 96,74 

          v € 

Organizácia. rozpočet Skutočnosť % čerpania 

ZŠ – bežné výdavky  237 894 237 894,00 100,00 

MŠ – bežné výdavky       53 425 53 424,77 100,00 

ZŠ s MŠ – bežné výdavky     253 241   235 480,32 92,99 

Bežné výdavky  544 560 526 799,09 96,74 

 

 

 

 

 

 

2) Kapitálové výdavky – obec :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenie 

                    67 285               67 270,16                      100                 

 

1. Výstavba športovej haly v areáli  ZŠ Radoľa – úhrada záväzkov z r. 2013 na výstavbu haly, 

 dočerpanie úveru. 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenie 

44 400                   44 400                    100 

  

Splátka istiny dlhodobého úveru na výstavbu športovej haly . 

 

 

 

 

 

4.  Prebytok / schodok rozpočtového  hospodárenia za rok 2014. 
 

 1. Rozpočtový výsledok hospodárenia  za rok 2014 bez FO  : 

Príjmy : 
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- bežné   príjmy  za Obecný úrad                      ............................. €   823 022,08 

- kapitálové príjmy .........................................................................€     14 110,89 

- bežné príjmy rozpočtových organizácií....................................... €     16 339,42 

                                                                                                           ––––––––––––––- 

Celkom príjmy obce           ..........................................................  €    853 472,39 

     

Výdavky :  

-     bežné výdavky za Obecný úrad ........................................ €  284 901,93 

- kapitálové výdavky ........................................................... €    67 270,16 

- bežné výdavky rozpočtových organizácií ......................... €   526 799,09 

- kapitálové výdavky RO ....................................................  €              0 

                                                                                                          ––––––––––––––––    

Celkom výdavky obce     ...........................................................    €    878 971,18 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia :  schodok  k 31.12.2014 v €  - 25 498,79 

 

 

 

2. Celkový kumulovaný  výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií 

      Zdôvodnenie výsledku hospodárenia: 

          v € 

Rozpočet obce príjmy výdavky Prebytok/scho

dok 

rozpočtu 

Bežný rozpočet 839 361,50 811 701,02 27  660,48 

Kapitálový rozpočet    14 110,89    67 270,16 -53 159,27 

Rozpočet spolu 853 472,39      878 971,18 -25 498,79 

Finančné operácie  73 262,29 44 400,00          28 862,29                  

Spolu 926 734,68 923 371,18            3 363,50 

               
     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 .......................... 3 363,50 € 

 

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 obec nemá finančné prostriedky, ktoré sa vylučujú z výsledku hospodárenia. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Rozpočtový výsledok hospodárenia celkového rozpočtu ........  3 363,50  € 

Prebytok rozpočtu v sume  3 363,50 €  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,  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu  
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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. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014  4 408,69       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

9 301,69 

       

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0 

                - z finančných operácií 0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 92/2013 zo dňa 8.4.2013 výstavba 

športovej haly  

- uznesenie č. 180/2014 zo dňa 15.8.2014 

havarijný stav vodovodu v ŠK ( bežné výdavky ) 

 4 491,09   

 

 

9 211,69 

     

 - krytie schodku rozpočtu 0 

 - ostatné úbytky poplatok banke za zrušenie účtu 7,60 

KZ k 31.12.2014 0       

 

 
  

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014   254,05 

Prírastky - povinný prídel -     1,5   %                                                 653,95        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - stravovanie                     429,66 

               - regeneráciu PS, ostatné plnenia KZ              329,55  

               - ostatné úbytky                                                    2,00      

KZ k 31.12.2014 146,79 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých eurách za Obecný úrad 

 
A K T Í V A  v € / netto / 

Názov    ZS k 1.1.2014     KS k 31.12.2014                

Neobežný majetok spolu              855416,88             835086,88 

z toho :   

Dlhodobý hmotný a nehm.  majetok 611702,71                       591372,71 

Dlhodobý  finančný  majetok  243714,17                243714,17 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Obežný majetok spolu 550365,83  506216,40 

z toho :   

Zásoby                   908,55   1172,53 

Pohľadávky  8450,24   8414,24 

Finančný majetok                  25418,52                             447,74 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS              515588,52 496181,89 

Prechodné finančné výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie spolu  761,27    1193,58 

Z toho :   

Náklady budúcich období   271,40   499,54 

Príjmy budúcich období  489,87     694,04 

SPOLU            1406543,98            1342496,86 

 

P A S Í V A v € / netto / 

Názov ZS k 1.1.2014         KS k 31.12.2014 

Vlastné imanie 518947,05              517624,81 

z toho :   

Výsledok z minulých rokov                518947,05 517624,81 

Výsledok hospodár. za bežné obdob 27782,69                           -1322,24 

Záväzky    437492,24                379161,37 

z toho :   

Dlhodobé záväzky ( sociálny fond )   254,03     146,79 

Krátkodobé záväzky (   77762,11  28414,58 
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Rezervy 6823,16                  0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 7126,12                0 

Bankové úvery a výpomoci 345526,80 350600,00               

Časové rozlíšenie             450104,69              445710,68 

Z toho :   

Výdavky budúcich období  9,57    5,70 

Výnosy budúcich období             450095,12               445704,98 

SPOLU           1406543,98 1342496,86 

 

 

 

7. Informácie o výnosoch a nákladoch za Obecný úrad 
1. Výnosy  - popis a výška významných položiek  v € 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v € 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 
632 – Daňové výnosy 

samosprávy 

       366214,64 

 633 – Výnosy z poplatkov            28663,73 

 648 – z prevádzkovej činnosti          39965,14 

 644 – pokuty, penále 553,00 

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  653 – zúčtovanie zákon. rezerv            6823,16 

Finančné výnosy 662 - úroky 2,32 

Mimoriadne výnosy 663 – kurzové zisky  

Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov  
693 – výnosy  z bež. transférov  

ŠR 

         21481,91 

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 

obcou  
694 – výnosy z KT zo ŠR a iných 

subjektov 

         18501,03 

 697 -  výnosy z BT  mimo VS            290,00 

 698 – výnosy  z KT mimo VS            0 

 699 – výnosy z odvodu príjmov           11933,60 

Spolu          494428,53 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                   -1321,93 

 591- Splatná daň z príjmov  0,31 

Výsledok hospodárenia   -1322,24 
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2. Náklady  - popis a výška významných položiek  v € 

 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu             15069,81 

 502 – Spotreba energie            24347,17 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie 59734,51 

 512 – Cestovné               337,30 

 513 – Náklady na reprezentáciu     174,14 

 518 – Ostatné služby  61715,73 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady            77879,80 

 524 – Zákonné sociálne poistenie 26561,98 

 525 – Ostatné sociálne poistenie               751,59 

 527 – Zákonné sociálne náklady            3195,18 

Dane a poplatky  538 – Ostatné dane a poplatky  115,94 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 546 – Odpis pohľadávky 0 

 548 – náklady na prevádzkovú činn. 20111,59 

Odpisy, rezervy a opravné položky  551- Odpisy dlhodobého HM          20330,00 

Finančné náklady  568 – Ostatné finančné náklady          12769,17 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov  
584 – do rozpočtových  organizácií        172656,55 

Spolu        495750,46 

 

 

 

8.  Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

       -  voči bankám – úver                              €  350 600.-     bankový úver  

  -  voči dodávateľom                 €    27 408,34  neuhradené faktúry  k 31.12.2014 

                                                              €     1.000    -  nevyfakturované dodávky 

        - voči rozpočtovej organizácii                €           6,24 – dofinancovanie prečerpaných účtov  

-  voči štátnemu rozpočtu                         €          0 

-   voči zamestnancom                  €          0 
 

Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Splatnosť 

 

 

SZRB 

Dlhodobý 

investičný 

395000 3,316 Blankozmenka 350600 r. 2022 
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9.  Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám podľa 

      § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 

 Obec v roku 2014 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.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov v roku 

2014      - 2- 

Suma  použitých 

finančných 

prostriedkov 

v roku 2014 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Športový klub Radoľa  FO – bežné výdavky 8 300         8 300 0 

Športový klub Radoľa STO –bežné výdavky              830             830            0 

 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2005  

o dotáciách 

 

 

10. 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, ŠR, EÚ  

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

MŠ Radoľa – OK            62 239,14 49 457,28 12 781,86 

MŠ Radoľa - ŠR  1 796,00  1 728,00       68 ,00 

MŠ Radoľa –vlastné  2 239,49  2 239,49  

ZŠ Radoľa – OK           32 836,00 31 232,19  1 603,81 

ZŠ Radoľa - vlastné             5 164,68   4 496,81               667,87 

ZŠ Radoľa –EÚ,ŠR         238 950,00 202 444,15 36 505,85 

ZŠsMŠ –OK, vlastné           66 018,83 66 020,40 -       1,57 

ZŠsMŠ – prevody           117 553,38 169 180,77          -51 627,39 

 Celkom :          526 797,52 526 799,09 -       1,57 

 

Nepoužité finančné prostriedky zrušených organizácií ZŠ a MŠ Radoľa boli  prostredníctvom 

 zriaďovateľa prevedené novovzniknutej rozpočtovej organizácii – Základnej škole 

 s materskou školou Radoľa.  Prečerpaný rozdiel  výdavkového účtu  k 31.12.2014  vo výške  
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1,57 Eur poukáže zriaďovateľ ZŠ s MŠ v r. 2015.  Na príjmovom účte eviduje ZŠsMŠ  záporný zostatok 

z dôvodu zúčtovania bankových poplatkov vo výške 4,67 Eur.  

b/ voči štátnemu rozpočtu                                                                                                   

 
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 - 

ÚPSVaR Aktivačná činnosť - obec        7 729,96        7 729,96         0 

OÚ Žilina Dotácia na predškolákov -MŠ            2 767,00             2 767,00         0 

OÚ Žilina Stavebný úrad -obec            1 344,78       1 344,78         0 

OÚ Žilina Pozemné komunikácie - obec            62,47            62,47         0 

OÚ Žilina Životné prostredie - obec           135,52           135,52         0 

OÚ Žilina  Bežné výdavky na PK   349 260,52         349 260,52         0 

OÚ Žilina Vzdelávacie poukazy            3 961,00            3 961,00         0 

OÚ Žilina Dopravné          3 394,80          3 394,80         0 

OÚ Žilina Asistent učiteľa            2 942,00 2 942,00 0 

OÚ Žilina Sociálne znevýh . prostredie  171,00 171,00 0 

ÚPSVaR Školské potreby          132,80            132,80         0 

ÚPSVaR Strava detí v hm. núdzi –ZŠ,MŠ         907,00          907,00         0 

MV SR Registre – evidencia obyv. - obec            477,18           477,18         0 

OÚ Žilina Voľby - obec            2 945,00             2 945,00 0 

ŽSK Refund. projektu PL-SK-obec          10 292,07           10 292,07                0  

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Anton Tkáčik 

                                                                                         starosta 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 
 
V Radoli  dňa  11.05.2015 

Vypracovala: : Mária Sládková 
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Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie : 

     -     bez výhrad. 

- s výhradami ..................................................... 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 3363,50 Eur.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu ................................ 
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