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1. Rozpočet obce Hiadeľ na rok 2013
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom č.369 z r. 1990 zb. o obecnom zriadení
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec sa riadi postupmi
účtovania vydanými MF SR - opatrenie č. MF/16786/2007- 31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účt. osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. V zmysle zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtuje v sústave podvojného
účtovníctva. Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na tri
rozpočtové roky a musí byť vyrovnaný alebo prebytkový. Po skončení rozpočtového roka
obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.
Údaje o plnení rozpočtu obce v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet
a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, sú uvedené vo finančnom výkaze
o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy (FIN 1-04).
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Hiadeľ bol rozpočet obce na rok
2013. Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013

Príjmy celkom
Z toho: bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
Výdavky celkom
Z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie

Schválený rozpočet 2013
191042,00
191042,00
191042,00
166042,00
25000,00
0

Rozpočet obce Hiadeľ bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2012
uznesením č. 91/2012 ako vyrovnaný.
OcU - zmenený dva krát:
- zmena uskutočnená dňa 22.10.2013 - schválená dňa 22.10.2013 uznesením č. 59/2013
- zmena uskutočnená dňa 16.12.2013 - schválená dňa 16.12.2013 uznesením č. 69/2013
ZŠ s MŠ – zmenený dva krát:
- zmena uskutočnená dňa 22.10.2013- schválená dňa 22.10.2013 uznesením č. 59/2013
- zmena uskutočnená dňa 16.12.2013- schválená dňa 16.12.2013 uznesením č. 69/2013
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný

Upravený rozpočet obce za rok 2013 v Eur:

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - schodok
rozpočtu

Upravený rozpočet 2013
217681,62
217681,62
0

Skutočné čerpanie 2013
232 083,88
265 187,58
- 33 103,70

Z toho:
Upravený rozpočet 2013
Bežný rozpočet
Bežné príjmy OcÚ
Bežné výdavky OcÚ
Prebytok bežného rozpočtu
Bežné príjmy ZŠ s MŠ
Bežné výdavky ZŠ s MŠ
Schodok bežný rozpočet ZŠ s MŠ
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy OcÚ
Kapitálové výdavky OcÚ
Schodok kapitálového rozpočtu
Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ
Výsledok hospodárenia ZŠ s MŠ
Finančné operácie
Finančné operácie príjmové OcÚ
Finančné operácie výdavkové OcÚ
Výsledok hospodárenia OcÚ
Fin. operácie príjmové ZŠ s MŠ
Fin. operácie výdavkové ZŠ s MŠ
Výsledok hospodárenia ZŠ s MŠ

Skutočné čerpanie 2013

209621,62
118799,37
90822,25
8060,00
68794,09
- 60734,09

205842,07
132213,43
73628,64
7175,37
80601,54
- 73426,17

0,00
30088,16
- 30088,16
0,00
0,00
0,00

19066,44
52372,61
- 33306,17
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45301,84
12000,00
33301,84
0,00
0,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v Eur
Upravený rozpočet obce na rok 2013
217681,62

Skutočnosť k 31.12.2013
232 083,88

% plnenie
106,62

Skutočnosť k 31.12.2013
137171,89

% plnenie
97,49

1. Daňové príjmy
Upravený rozpočet obce na rok 2013
140705,00

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 117000,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 116570,73 Eur, čo
predstavuje plnenie na 99,63 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13765,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 11685,31 Eur,
čo je 84,89 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 9276,10 Eur, dane zo stavieb
boli vo výške 2409,21 Eur. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
vo výške 35,61 Eur.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 440,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 421,18 Eur, čo je
95,72 % plnenie. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 20,99 Eur.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9500,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 8494,67 Eur, čo
je plnenie na 89,42 %. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad vo výške 268,66 Eur.
2. Nedaňové príjmy
Upravený rozpočet obce na rok 2013
30627,00

Skutočnosť k 31.12.2013
29495,93

% plnenie
96,31

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - nájomné

Z rozpočtovaných 5038,00,00 Eur z OcÚ bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške
5087,81 Eur, čo je 100,99 % plnenie.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 14119,00 Eur bol skutočný príjem za OcÚ k 31.12.2013 vo výške
13862,75 Eur, čo je 98,18 %. Z rozpočtovaných 8060,00Eur za ZŠ s MŠ bol skutočný príjem
k 31.12.2013 vo výške 7175,37 Eur, čo je 89,02 %.
Patria sem príjmy za správne poplatky, poplatky za pokuty a penále, za relácie v miestnom
rozhlase, za poskytnutie opatrovateľskej služby, cintorínske poplatky, reprografia, odpadové
nádoby, za stravné, príjmy z vkladov.
c) Príjmy od fyzickej osoby:
Z rozpočtovaných 1000,00 Eur bol k 31.12.2013 skutočný príjem 960,00 Eur, čo je 96,00%.
d) Príjmy od iných subjektov:
Z rozpočtovaných 2410,00 Eur bol za OcÚ k 31.12.2013 skutočný príjem 2410,00 Eur, čo je
100%.
e) Kapitálové príjmy:
Obec v roku 2013 nemala rozpočtované kapitálové príjmy, skutočný príjem k 31.12.2013 je
19066,44 Eur.

3. Granty a transféry
Bežné transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo financií SR
Minist. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
Obvodný úrad Banská Bystrica
KÚ pre cestnú dopravu a PK
Krajský školský úrad Banská Bystrica
Krajský školský úrad Banská Bystrica
Krajský školský úrad Banská Bystrica
Krajský stavebný úrad Banská Bystrica
KÚ životného prostredia
Európsky sociálny fond
Obvodný úrad, Banská Bystrica
Obvodný úrad ,Banská Bystrica
Spolu

Suma
v Eur
1564,00
662,29
170,61
27,00
25511,00
353,00
1174,00
480,81
54,25
15174,43
58,23
1120,00
46349,62

Účel
Zvýšenie platov zamest. reg. školstva
Cestná infraštruktúra
Register obyvateľov
Cestná doprava
Prenesené kompetencie
Vzdelávacie poukazy
Vzdelávanie MŠ
Prenesené kompetencie
Prenesené kompetencie
Podpora zamest. 50j
Prenesené kompetencie - vojnové hroby
Voľby do samospráv

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v Eur
Upravený rozpočet obce na rok 2013
217681,62

Skutočnosť k 31.12.2013
265 187,58

% plnenie
121,82

1. Bežné výdavky:

Upravený rozpočet obce na rok 2013
187593,46

Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenie
212814,97

113,44

V tom:
Funkčná klasifikácia
Obce
Ochrana pred požiarmi
Výstavba
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Knižnice
Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet
74374,52
1053,00
1036,32
727,00
12110,49
654,25
4105,11
133,22
200,00
3127,57
62,73

Skutočnosť
78047,47
1852,29
1036,32
1230,50
12470,33
1034,42
8479,78
197,33
186,20
3271,04
128,46

%
plnenie
104,94
175,90
100,00
169,26
102,97
158,11
206,57
148,12
93,10
104,59
204,78

Základné vzdelávanie bežnou starostlivosťou
Predškolská výchova bežnou starostlivosťou
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie
Školské stravovanie v predškolských zariadeniach
Ďalšie sociálne služby – staroba
Nezamestnanosť
Verejný poriadok a bezpečnosť
Náboženské a iné spoločenské služby
Financie a rozpočtová oblasť
Centrá voľného času
Obce - Voľby
Spolu

26680,21
19372,94
7350,58
14878,36
2290,88
16514,10
0
89,65
1715,32
0
1117,21
187593,46

27783,51
25463,39
8488,10
18336,00
2001,33
16791,27
195,00
380,65
1741,37
2583,00
1117,21
212814,97

104,13
131,44
115,47
123,24
87,36
101,68
424,60
101,52
100,00

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
OcÚ:
Z rozpočtovaných 48210,55 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 47812,81 Eur,
čo je 99,17%. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby,
protipovodňových opatrení a dohody o vykonaní práce.
ZŠ s MŠ:
Z rozpočtovaných 40080,05Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 44141,10 Eur,
čo je 110,13 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
OcÚ:
Z rozpočtovaných 16462,62 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 16434,64 Eur,
čo je 99,83 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
ZŠ s MŠ:
Z rozpočtovaných 13211,52 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 15289,86 Eur,
čo je 115,73 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
OcÚ:
Z rozpočtovaných 53008,99 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 66848,77 Eur,
čo je 126,11 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, štandartná údržba a ostatné tovary a služby.
ZŠ s MŠ:
Z rozpočtovaných 15502,52Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 21170,58 Eur,
čo je 136,56 %. Ide o prevádzkové výdavky , ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, údržba a ostatné tovary a služby.
d) Voľby do samosprávy
Čerpané k 31.12.2013 vo výške 1117,21 Eur.
2. Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet obce na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenie

30088,16

52372,61

174,06

V tom:

Tlačiareň HP Laser Jet
Rekonštr. a moder. – strecha ZŠ s MŠ
Fotovoltarické panely
Protipovodňové opatrenia
Požiarny automobil Avia
Spolu

Rozpočet
88,16
29000,00
0,00
0,00
1000,00
30088,16

Skutočnosť
419,00
39895,54
150,00
10908,07
1000,00
52372,61

% plnenie
475,27
137,57
100,00
-

4. Vysporiadanie výsledku hospodárenia - strata za rok 2013
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 je schodok rozpočtu vo výške
33 103,70 Eur.
Vysporiadanie výsledku hospodárenia – prebytku bude predmetom riešenia OZ.

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Tvorba a použite sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva
Sociálny fond
Počiatočný stav k 01.01.2013
Prírastky - povinný prídel - OcÚ
- povinný prídel – ZŠ s MŠ
Úbytky: - stravovanie OcÚ
- stravovanie ZŠ s MŠ
Konečný stav k 31.12.2013

685,17
238,00
350,00
544,43
318,80
409,94

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu,
VUC a ostatným subjektom verejnej správy,
ostatným
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
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 finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a osobám, ktorým poskytli finančné
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Obec Hiadeľ poskytla dňa 24.5.2013 finančné prostriedky farnosti Medzibrod vo výške
291,00 Eur.

Obec prijala v roku 2013 nasledovné transfery – bežné:
Poskytovateľ
Ministerstvo financií SR
Minist. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
Obvodný úrad Banská Bystrica
KÚ pre cestnú dopravu a PK
Krajský školský úrad Banská Bystrica
Krajský školský úrad Banská Bystrica
Krajský školský úrad Banská Bystrica
Krajský stavebný úrad Banská Bystrica
KÚ životného prostredia
Európsky sociálny fond
Obvodný úrad, Banská Bystrica
Obvodný úrad ,Banská Bystrica
Spolu

Suma
v Eur
1564,00
662,29
170,61
27,00
25511,00
353,00
1174,00
480,81
54,25
15174,43
58,23
1120,00
46349,62

Účel
Zvýšenie platov zamest. reg. školstva
Cestná infraštruktúra
Register obyvateľov
Cestná doprava
Prenesené kompetencie
Vzdelávacie poukazy
Vzdelávanie MŠ
Prenesené kompetencie
Prenesené kompetencie
Podpora zamest. 50j
Prenesené kompetencie - vojnové hroby
Voľby do samospráv

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

7. Programový rozpočet za rok 2013
Obec má vytvorený programový rozpočet 1 – Odpadové hospodárstvo
s podprogramom 1.1 – Odvoz komunálneho odpadu
1.2 - Uloženie komunálneho odpadu
1.3 - Zber a nakladanie z vytriedeným odpadom
Rozbor plnenia programového rozpočtu za rok 2013

Upravený rozpočet obce na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenie

10975,11

11305,70

103,01

a) Odvoz komunálneho odpadu
Z rozpočtovaných 7055,88 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške
7055,88 Eur, čo je 100,00 %.
b) Uloženie komunálneho odpadu
Z rozpočtovaných 3919,23 Eur bobo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške
4249,82 Eur, čo je 108,43 %.
c) Zber a nakladanie z vytriedeným odpadom
V roku 2013 podprogram 1.3 nebol rozpočtovaný ani nebol čerpaný.

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v Eur.
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krátkodobé
Prechodné účty aktív
Časové rozlíšenie spolu
Z toho: náklady budúcich období
Z toho: príjmy budúcich období
Spolu

Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
Z toho:
Oceňovací rozdiel z kapit.účastín
Nevysp.výsledok hospod. Minulých rokov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy
Bankové úvery
Prechodné účty pasív
Časové rozlíšenie spolu
Z toho:
Výnosy budúcich období
Spolu

AKTÍVA
KS k 31.12.2013
353882,36
0,00
250658,36
103224,00
12537,66
184,87
4200,64
8152,15
0,00
0,00
0,00
4158,33
4158,33
0,00
370578,35
PASÍVA
KZ k 31.12.2013
297857,99
2447,26
310325,07
- 14914,34
48837,38
409,94
22089,03
2165,10
24173,31
0,00
23882,98
23882,98
370578,35

9. Prehľad o vývoji dlhu
V roku 2013 obec prijala od Prima banky Slovensko a.s., Žilina nasledovné úvery:
- Municipálny úver – Zmluva o kontokorentnom úvere č. 07/001/13.
Výška úveru 12000,00 Eur / povolený debetný zostatok /
- Termínovaný úver - Refundáciu investičných výdavkov obce:
- oprava strechy na budove ZŠ a MŠ Hiadeľ
- bleskozvod pre ZŚ a MŠ
Výška poskytnutého úveru je 20000,00 Eur.
Finančné prostriedky získané z refundácie boli použité na splatenie Municipáneho úveruSuperlinky. Zmluva o kontokorentnom úvere č. 07/001/2013 zo dňa 14.2.2013.
Splácanie úveru je rovnomerné v mesačných splátkach 335,00 Eur. Úver a úroky z úveru sú
splatné od 01/2014.

10. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Hiadeľ eviduje záruku na prijatý úver od Prima banky Slovensko a.s. Žilina – Zmluva
o termínovanom úvere č. 07/006/13.

11. Prehľad o rozpočtových a príspevkových organizáciách
Obec Hiadeľ má od 1.9.2010 zriadenú rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ s právnou
subjektivitou.
Príspevkovú organizáciu obec nemá zriadenú.

12. Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec Hiadeľ v roku 2013 neposkytla žiadnu dotáciu.

13. Podnikateľská činnosť
Obec Hiadeľ podnikateľskú činnosť nevykonáva.

Hiadeľ 9.5.2014
Vypracovala: Pejková Alena

Ondrej Snopko
starosta obce
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