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Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje tieto časti: 

 

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2014 
 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 
 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 
 

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho  fondu 
 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: 
 

- zriadeným právnickým osobám 
 

- založeným právnickým osobám 
 

- štátnemu rozpočtu 
 

- štátnym fondom 
 

- ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 
 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 
 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 
 

9. Návrh uznesenia  
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Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2014 
 

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2014 

 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. 

Obec na rok 2014 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 na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný  a  kapitálový rozpočet tiež ako vyrovnaný.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2013 uznesením č. 22/2013. 

Bol zmenený  1 krát: 

- prvá zmena rozpočtovým opatrením č. 1 bola schválená dňa 30.09.2014.  

 

 

 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014 v € : 

 

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumarizácia : 

 

 

 

 

 

 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet po zmene 2014 

Bežné príjmy 87 075,00 89 765,02  

Bežné výdavky 87 075,00 87 434,00 

Prebytok bežného rozpočtu 0,00 2 331,02 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky 0,00 690,00 

Schodok kapitálového rozpočtu 0,00 - 690,00 

Príjmové finančné operácie 4 180,00 4 180,00  

Výdavkové finančné operácie 4 180,00 4 180,00 

Hospodárenie z fin. operácií 0,00 0,00  

Príjmy 91 255,00 93 945,02 

Výdavky 91 255,00 92 304,00  

Hospodárenie – prebytok 0,00 1 641,02 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

93 945,02 83 490,92 88,87 % 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

80 670,00 71 339,18 88,43 % 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 64 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 

poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 65 448,41 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,26 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 9 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 4 866,95 EUR, čo je 53,48 

% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 2 024,08 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 

2 842,87 EUR.  Za rozpočtový rok bolo uhradených 4 819,03 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 

bolo uhradené 47,92 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške  

1 050,78 EUR.  

c) Daň za psa  bola zaplatená vo výške 15,00 EUR. 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva nebola vyrubená ani zaplatená. 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje nebola vyrubená ani zaplatená. 

f) Daň za predajné automaty nebola vyrubená ani zaplatená. 

g) Daň za ubytovanie nebola vyrubená ani zaplatená. 

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 7 260,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 1 008,82 EUR, čo je 13,90 

% plnenie.  

K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

v sume 455,17 €. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

4 495,02 3 454,59 76,85 % 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 219,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 209,20 EUR, čo je 95,53 % 

plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov  vo výške 209,20 EUR. Iné príjmy 

z vlastníctva majetku neboli. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

- Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 347,00 EUR, čo je 57,83 % 

plnenie.  
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- Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: 

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 1 227,21 EUR, čo je 61,36 

% plnenie. 

Prevažnú časť príjmov z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvoria príjmy 

za separáciu odpadu vo výške 440,97 EUR, za odvysielané relácie v MR vo výške 230,00 EUR a príjem 

od pracovníkov (za stravné lístky zakúpené v roku 2013 a vydané pracovníkom v roku 2014) vo výške 

523,08 EUR.  

- Pokuty a penále : 

Neboli rozpočtované, bol upravený rozpočet na sumu 500,00 EUR a skutočný príjem k 31.12.2014 bol 

500,00 EUR.  

c) Ostatné príjmy 

Z rozpočtovaných 1 176,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 1 171,18 EUR, čo je 99,59 

% plnenie. Boli to úroky z  tuzemských vkladov vo výške 6,28 EUR,  doplatok príjmov z odvodov 

z hazardných hier a iných podobných hier za rok 2013 vo výške 0,02 EUR, príjmy z dobropisov vo 

výške 1 115,72 EUR a vratka nespotrebovaného poistného vo výške 49,16 EUR. 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

4 600,00 4 517,15 98,20 % 

 

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie : 

P. č. Poskytovateľ  Suma v € Účel  

1. Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

   428,73 na úsek  stavebného poriadku 

2. Okresný úrad v Žiline  

 

43,20 na starostlivosť o životné prostredie 

3. Okresný úrad v Žiline 19,92 na úsek pozemných komunikácií 

4. Ministerstvo vnútra SR 152,13 na úsek hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov SR 

5. Okresný úrad  v Žiline 660,00 na voľbu prezidenta – I. kolo 

6. Okresný úrad  v Žiline 570,00 na voľbu prezidenta – II. kolo 

7. Okresný úrad  v Žiline 890,64 na voľby do európskeho parlamentu 

8. Okresný úrad  v Žiline 540,85 na voľby komunálne 

9. Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny v Žiline 

211,68 ako osobitný príjemca prídavku na dieťa 

10. Lesné spoločenstvo súkr. vlast. 

lesov Pažite 

1 000,00 na rekonštrukciu domu smútku 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 



6 

 

 

4) Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 % 

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 

Nebol rozpočtovaný a nebol ani skutočný príjem k 31.12.2014. 

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

Nebol rozpočtovaný a nebol ani skutočný príjem k 31.12.2014. 

c) Granty a transfery : 

V roku 2014 obec nezískala žiadne účelové transfery. 

 

5) Príjmové finančné operácie :  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

4 180,00 4 180,00 100,00 % 

 

Z rozpočtovaných 4 180,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 4 180,00 EUR, čo je 100,00 

% plnenie.  

Z rezervného fondu obce boli preúčtované finančné prostriedky vo výške 4 180,00 EUR, ktoré boli 

použité na časť splátky úveru v zmysle schváleného rozpočtu v celkovej  výške 4 282,79 EUR.  

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. 
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

92 304,00 71 765,91 77,75 % 

  

1) Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

87 434,00 66 809,11 76,41 % 

 

v tom v € :                                                                                              

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Všeobecné verejné služby 60 557,00 50 146,72 82,81 % 

Obrana - - - 

Verejný poriadok a bezpečnosť 1 995,00 680,68 34,12 % 

Ekonomická oblasť 2 082,00 1 268,75 60,94 % 

Ochrana životného prostredia 6 545,00 5 652,77 86,37 % 

Bývanie a občianska vybavenosť 4 460,00 2 605,78 58,43 % 

Zdravotníctvo - - - 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 9 471,00 6 131,45 64,74 % 

Vzdelávanie 70,00 69,28 98,97 % 

Sociálne zabezpečenie 2 254,00 253,68 11,25 % 

Spolu 87 434,00 66 809,11 76,41 % 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 30 766,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 27 238,42 EUR, čo je 

88,53 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce a pracovníkov OcÚ a odmena za 

práce súvisiace s voľbami.  

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 11 382,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 9 616,35 EUR, čo je 

84,49 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa 

a z dohôd o vykonaní práce a z odmien za práce súvisiace s voľbami. 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 41 070,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 26 646,77 EUR, čo je 

64,88 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, 

energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, 

služby, ostatné tovary a služby. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 2 729,00 EUR  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 2 131,02 EUR, čo 

predstavuje 78,09 % čerpanie. Sú to transfery: pre Spoločný obecný úrad,  futsalové mužstvo a na 

členské príspevky (RVC Martin, ZMOS). 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

finančnými výpomocami 
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Z rozpočtovaných 1 487,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 1 176,55 EUR, čo 

predstavuje 79,12 % čerpanie.  

2) Kapitálové výdavky : 

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

690,00 674,01 97,68 % 

 

v tom v € :        

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Všeobecné verejné služby - - - 

Obrana - - - 

Verejný poriadok a bezpečnosť - - - 

Ekonomická oblasť - - - 

Ochrana životného prostredia - - - 

Bývanie a občianska vybavenosť - - - 

Zdravotníctvo - - - 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 690,00 674,01 97,68 % 

Vzdelávanie - - - 

Sociálne zabezpečenie - - - 

Spolu 690,00 674,01 97,68 % 

 

a) Výdavky verejnej správy  

V roku 2014 neboli realizované a financované žiadne investičné akcie.  

b) Ekonomická oblasť - výstavba 

V roku 2014 neboli realizované a financované žiadne investičné akcie.  

c) Ekonomická oblasť - cestná doprava 

V roku 2014 neboli realizované a financované žiadne investičné akcie.  

d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami 

V roku 2014 neboli realizované a financované žiadne investičné akcie.  

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania 

V roku 2014 neboli realizované a financované žiadne investičné akcie.  

f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí 

V roku 2014 neboli realizované a financované žiadne investičné akcie.  

g) Bývanie a občianska vybavenosť - verejné osvetlenie 

V roku 2014 neboli realizované a financované žiadne investičné akcie.  

h) Rekreácia, kultúra a náboženstvo - kultúrne služby  

V roku 2014 boli realizované a financované investičné akcie vo výške 674,01 €, v rámci ktorých bolo 

vykonané  zamurovanie okien na sále kultúrneho domu a na budove OcÚ a KD.  

ch) Vzdelávanie - školské stravovanie  

V roku 2014 neboli realizované a financované žiadne investičné akcie.  

i) Vzdelávanie - základné vzdelanie 

V roku 2014 neboli realizované a financované žiadne investičné akcie.  
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3) Výdavkové finančné operácie : 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

4 180,00 4 282,79 102,46 % 

 

Z rozpočtovaných 4 180,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2014 vo výške 4 282,79 EUR, čo predstavuje 102,46 %. 

V roku 2014 obec nemala uzavretú žiadnu leasingovú zmluvu. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

 V roku 2014 obec nemala zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. 
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4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 
1) Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce v EUR 

Rozpočet obce Príjmy Výdavky Prebytok/Schodok 

rozpočtu 

Bežný rozpočet 79 310,92 66 809,11 12 501,81 

Kapitálový rozpočet 0,00  674,01 -674,01 

Rozpočet spolu 79 310,92 67 483,12 11 827,80 

Finančné operácie 4 180,00 4 282,79 -102,79 

Celkový výsledok  83 490,92 71 765,91   11 725,01 

 

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia 

kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok 

kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Bilancia finančných operácií je schodok, 

ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výdavkovou finančnou operáciou sa realizovalo 

splácanie istiny úveru.  

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce  roku 2014 je prebytok  rozpočtu vo výške 11 827,80  

EUR.  

Prebytok hospodárenia vo výške 11 827,80 EUR navrhujeme použiť nasledovne: 

        -     po vyrovnaní schodku finančných operácií v sume                       102,79 EUR 

        -     tvorba rezervného fondu vo výške 100 %                           11 725,01 EUR. 

Celkový výsledok hospodárenia včítane finančných operácií  je prebytok vo výške 11 725,01 EUR. 

Účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov (účtovnej triedy 5 a 6) je zisk vo výške 

9 616,52 EUR.      

2) Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a v pokladnici 

Obec má všetky bankové účty vedené v Prima banke Slovensko, a. s., pobočka Žilina, zostatok 

k 31.12.2014 je nasledovný: 

0374604001/5600  (základný BÚ)                                                                              10 688,88 EUR 

0374609005/5600  (transferový účet)                                                                            632,87 EUR 

0374601003/5600  (rezervný fond)                                                                             3 791,60 EUR 

Pokladnica                                                                                                                           109,90 EUR 

Zostatok peňažných prostriedkov na ZBÚ, transferovom účte a v pokladnici spolu vo výške 11 431,65 

EUR predstavuje v sume 11 285,66 EUR zostatok peňažných prostriedkov bežného rozpočtu po 

úhrade schodku kapitálového rozpočtu a vyrovnaní schodku finančných operácií a ostatné peňažné 

prostriedky v sume 145,99 EUR sú prostriedkami  sociálneho fondu, pričom z týchto prostriedkov 

peňažného fondu sa netvorí rezervný fond. Zostatok peňažných prostriedkov na bankovom účte 

rezervného fondu vo výške 3 791,60 EUR predstavuje v sume 439,35 EUR zostatok peňažných 

prostriedkov bežného rozpočtu a v sume 3 352,25 EUR peňažné prostriedky rezervného fondu. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu  
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného 

rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo. 

Začiatočný stav k 01.01.2014                                 7 474,18 EUR                  

Prírastky:                 

- schválenie záverečného účtu a vysporiadanie prebytku hospodárenia za r. 2013       58,07 EUR   

Úbytky:   

           - splácanie istiny úveru   4 180,00 EUR 

Konečný zostatok k 31.12.2014                                    3 352,25 EUR   

 

              

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene  

a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov a kolektívna zmluva. 

Do 31.03.2009 boli peňažné prostriedky sociálneho fondu vedené na samostatnom účte v Dexia 

banke Slovensko, a. s., pobočka Žilina. Z dôvodu úspory finančných prostriedkov na poplatkoch za 

vedenie účtu bol dňa 31.03.2009 ich zostatok prevedený na základný bankový účet. Od 01.04.2009 sa 

tvorba a použitie sociálneho fondu eviduje iba v účtovníctve na účte 472 (Záväzky zo sociálneho 

fondu) a zostatok peňažných prostriedkov je na základnom bankovom účte.  

Začiatočný stav účtu 472 k 01.01.2014                    258,26 EUR 

           Prírastky: 

- povinný prídel vo výške 1,25 % z hrubých miezd                                            253,91 EUR 

          Úbytky: 

- na závodné stravovanie – obedy                                                                        366,18 EUR 

Konečný zostatok k 31.12.2014                                                                                                145,99 EUR
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6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým 

osobám; b) štátnemu rozpočtu; c) štátnym fondom; d) ostatným právnickým 

a fyzickým osobám – podnikateľom 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. 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 poskytla 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: 

V roku 2014 obec nemala zriadenú žiadnu právnickú osobu, t.j. rozpočtovú organizáciu. 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

V roku 2014 obec nemala zriadenú žiadnu právnickú osobu, t.j. príspevkovú organizáciu. 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam: 

V roku 2014 obec nemala založenú žiadnu právnickú osobu, t. j. obchodnú spoločnosť. 

B.  

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

Poskytovateľ  

 

 
 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu: uviesť: 

 školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

 

 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2014 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

na úsek  stavebného 

poriadku - bež. výdavky 

428,73    428,73 0,00 

Okresný úrad v Žiline  

 

na starostlivosť o životné 

prostredie - bež. výdavky 

43,20 43,20 0,00 

Okresný úrad v Žiline  

 

na úsek pozemných 

komunikácií -bežné výdavky 

19,92 19,92 0,00 

Ministerstvo vnútra SR na úsek hlás. pobyt. občanov 

a reg. obyv. SR - bež. výdavky 

152,13  152,13 0,00 

Okresný úrad v Žiline  

 

na voľbu prezidenta I. kolo - 

bežné výdavky 

660,00 660,00 0,00 

Okresný úrad v Žiline  

 

na voľbu prezidenta II. kolo - 

bežné výdavky 

570,00 570,00 0,00 

Okresný úrad v Žiline  

 

na voľby do európskeho 

parlamentu – bež. výdavky 

890,64 890,64 0,00 

Okresný úrad v Žiline  

 

na voľby komunálne – bežné 

výdavky 

540,85 540,85 0,00 

Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny v Žiline 

ako osobitný príjemca 

prídavku na dieťa – bež. výd. 

211,68 211,68 0,00 
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C.  Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

D. Obec v roku 2014 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel nasledovným subjektom :  

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma  poskytnutých 
prostriedkov  

v roku 2014 

 

- 2 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2014 
 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futsalové mužstvo FC LP 2011- bežné výdavky 280,00 EUR 280,00 EUR 0,00 

 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.      

  

 

Obec v roku 2014 použila nasledovné prostriedky grantov poskytnutých v roku 2013: 

 

Poskytovateľ  

 

 
 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu: uviesť: 

 školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2013 

 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2014 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Urbár Lopušná, pozemkové 

spoločenstvo, Lopušné Pažite 

na rekonštrukciu domu 

smútku, resp. cintorínu 

Lopušná – bežné výdavky 

2 500,00 
 

2 500,00 0,00 

 

 

Obec v roku 2014 obdržala a použila nasledovné prostriedky grantov: 

 

Poskytovateľ  

 

 
 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu: uviesť: 

 školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2014 

 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2014 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Lesné spoločenstvo súkr. 

vlast. lesov Pažite 

na rekonštrukciu domu 

smútku  – bežné výdavky 

1 000,00 1 000,00 0,00 
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7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Majetok spolu 151 122,40 154 831,02 

Neobežný majetok spolu 134 756,60 133 266,61 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok - - 

 Dlhodobý hmotný majetok 43 384,53 41 894,54 

Dlhodobý finančný majetok 91 372,07 91 372,07 

Obežný majetok spolu 13 872,92 19 537,78 

z toho:   

Zásoby 2 858,38 2 776,41 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS - - 

Dlhodobé pohľadávky - - 

Krátkodobé pohľadávky 1 902,26 1 521,52 

Finančné účty 9 112,28 15 239,85 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. - - 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. - - 

Časové rozlíšenie  2 492,88 2 026,63 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k 1.1.2014 KZ  k 31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 151 122,40 154 831,02 

Vlastné imanie 97 366,53 106 983,05 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely - - 

Fondy - - 

Výsledok hospodárenia 97 366,53 106 983,05 

Záväzky 48 255,87 44 776,69 

z toho:   

Rezervy 3 084,00 1 599,75 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS - - 

Dlhodobé záväzky 258,26 145,99 

Krátkodobé záväzky 4 992,60 7 392,73 

Bankové úvery a výpomoci 39 921,01 35 638,22 

Časové rozlíšenie 5 500,00 3 071,28 
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

 

 

Obec  k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám (úver)                              35 638,22 EUR 

- voči dodávateľom (vyfakturované, nevyfakturované dodávky)                                 1 294,60 EUR 

- voči zamestnancom (zo sociálneho fondu, mzdy a odvody z miezd za 12/2014)                                     5 968,90 EUR  

       -      iné záväzky (stravné,  ...)                                    129,23 EUR 

 

Obec uzatvorila v roku 2007 Zmluvu o úvere na úhradu záväzkov z predchádzajúcich období. Úver je 

dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky úveru aj splátky úrokov sú mesačné. 

 

P.

č. 

Výška prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie úveru Zostatok 

k 31.12.2014 

Splatnosť 

 

1. 65 060,00 1 136,63 Záložné právo na 

nehnuteľný majetok 

35 638,22 r. 2022 

(Výška prijatého úveru v sume 1 960 tis. Sk bola prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.) 

 

Obec eviduje nasledovné záväzky voči dodávateľom: za predplatné za OBECNÉ NOVINY v sume 67,60 

EUR a za upresňujúci geometrický plán na pozemok pod budovou ZŠ v sume 927,00 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lopušných Pažitiach dňa 11.06.2015 
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9. Návrh uznesenia  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce, 

2. správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014.  

 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad. 

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške                                         
    11 725,01 EUR. 

 

 

 

 

Vypracovala: Lýdia Bugáňová, účtovníčka OcÚ     ...................................... 

 

Správnosť potvrdzuje: Ing. Peter Harcek, starosta obce                  ...................................... 

 

                Bc. Katarína Adámková, kontrolórka obce ...................................... 

 

 

 


