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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec 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 29.1.2014 uznesením č. 44/2014
Rozpočet obce nebol zmenený. Zmenený bol rozpočet ZŠ s právnou subjektivitou:
- prvá zmena schválená dňa 12.12.2014 uznesením č. 69/2014
- druhá zmena schválená dňa ............x............. uznesením č. ....
- tretia zmena schválená dňa ............x............. uznesením č. ....
- štvrtá zmena schválená dňa .............x............ uznesením č. ....
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. ....x.. starostu dňa ..............
Rozpočet obce k 31.12.2014

1 016 468,66

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 016 468,66

1 013 568,66

1 013 568,66

2 900,00
1 016 055,16

2 900,50
1 016 055,16

419 140,98
41 865,-

419 140,98
41 865,-

487 715,50

487 715,50

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1 013 586,66

Skutočnosť k 31.12.2014
971 189,42

% plnenia
95,81

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 013 586,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 964 320,42 EUR, čo predstavuje 65,13 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2014
1 013 586,66

Skutočnosť k 31.12.2014
964 320,42

% plnenia
95,51

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1 013 586,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 964 320,42 EUR, čo predstavuje 95,51 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
503 904,77

Skutočnosť k 31.12.2014
456 589,71

% plnenia
90,61

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 400 425,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 401 610,66 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,30 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 101 559,77 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 48 192,93 EUR,
čo je 47,45 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 79 412,04 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 22 147,73 EUR. Z toho bolo za rozpočtový rok zinkasovaných 106 830,86. EUR,
za nedoplatky z minulých rokov 10 421,05 EUR.
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností od právnických osôb vo výške
54 843,97 eur a od fyzických osôb v sume 2 501,83 EUR.
Z právnických osôb za rok 2014 najviac dlţí obci firma Primagro s.r.o. a to 21 164,58 eur,
Agroital Dvorianky /talian/ vo výške 2 133,15 eur, BEK Dvorianky / Šiňanský ml./ daň 1 870,eur, ST Omega /Sýpka/ daň 1 362,72 eur.
Za rok 2013 dlţia Primagro s.r.o. 21 124,93 eur, Agroital Dvorianky 2 133,15 eur
Daň za psa rozpočet bol 1 920,- eur a zinkasovaná daň vo výške 1 627,14 eur čo je 84,75%
Daň za uţívanie verejného priestranstva rozpočet 200,-eur, skutočnosť 122,-eur čo je 61%
Daň za nevýherné hracie prístroje rozpočet 2 300,- eur, skutočnosť 0
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet 13 073 eur, skutočnosť
9 727,04 eur čo je 74,41%
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
13 570,-

Skutočnosť k 31.12.2014
11 498,90

% plnenia
84,73
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Príjmy z vlastníctva majetku
Poplatky za KD a Dom smútku rozpočet 2 800,- eur, skutočnosť 2 546,25 eur čo je 90,94%.
Príjmy z prenajatých budov rozpočet 18 190,- eur, skutočnosť 15 200,-eur čo je 83,56 % plnenie.
Jedná sa o príjmy od podnikateľov, ktorí majú v prenájme naše budovy: Slovenská Pošta,
Potraviny Ing. Dráb, Textil p. Kuncová, Pekáreň Tofako, Lekáreň Tolka, Lekár, Bar p. Hajduk,
Potraviny p. Ihnácik.
Poplatok za byt v budove ZŠ rozpočet 1 200,- eur, skutočnosť 615,70 eur, čo je 51,31%.
Poplatky za autobus rozpočet 5 500,- eur, skutočný príjem 2 028,55 eur, čo je 38,88%.
Nájomníčkou je Irena Ivanocová.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 500,-eur bolo zinkasovaných 3 549,43 eur, čo je 141,98 % plnenie.
Boli to poplatky za overovanie podpisov, listín, poplatky za stavebné konanie a pod.
Za miestny rozhlas rozpočet 400.- eur, skutočnosť 319,- eur čo je 79,75%.
Poplatky a platby za MŠ od rodičov rozpočet 1 320,-eur, skutočnosť 1 710,- eur, čo je 129,55 eur
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia

Prijaté granty a transfery
Obec prijala granty a transfery zo štátneho rozpočtu na financovanie beţných výdavkov vo výške
480 431,97 eur. Granty a transfery boli účelovo viazané a pouţité v súlade s ich účelom.
Dotácie pre základnú školu v rámci preneseného výkonu štátnej správy boli v plnej výške
419 472,92 eur poukázane škole.
Z rozpočtovaných grantov a transferov 459 598,89 EUR bol skutočný príjem vo výške
480 431,97 EUR, čo predstavuje 104,53 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR
Min.dopravy, výst a reg.rozv.SR
Okresný úrad TV odbor CO
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Košice odb.školstva
Ministerstvo ţiv.prostredia SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Košice odbor školstva
MPC Prešov

Suma v EUR
3 000,83,20
150,-2 438,44
1 968,54
2 869,09
1 573,–7 526,49
635,58
6 317,64
212,48
8 223,40
2 207,80
4 916,43
419 472,92
18 683,96

Účel
zateplenie Domu sluţieb
Prenes.výk. na úseku MK
Dotácia CO
Dotácia na eurovoľby
Dotácia na komunal.voľby
Dotácia na matriku
Dotácie pre MŠ
Dotácia z MŢP
Dotácia na REGOB
Rodinné prídavky
Dotácia za vypl. RP
Dotácia na stravu
Dotácia na školské potreby
Dotácia na voľby prezidenta
Dotácie na prenes.výkon ZŠ
Dotácia na vzdel.ped.zamestnan.
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
7 169.00

% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
7 169,00 EUR,
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem predaja kapitálových aktív obce nemala .
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 169,00 EUR,
Predaný bol pozemok firme STIMIX, Stanislav Tutko.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 000.- EUR, obec získala
dotáciu vo výške 6000,- eur z Ministerstva vnútra SR na prevenciu kriminality “ Rozšírenie
kamerového systému v Obci Parchovany“ Táto dotácia predstavuje 80% z celkovej sumy
projektu. 20% z projektu hradí obce.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
6 000,- Rozšírenie kamerového systému

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
0,-

Skutočnosť k 31.12.2014
0,-

% plnenia

Obec Parchovany mala v roku 2014 predlţený kontokorentný úver vo výške 25 000,– eur.
Schválený Obecným zastupiteľstvo 5.4.2013, uznesením č. 20/2013. Kontokorentný úver sa
nevykazuje do príjmových finančných operácii.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2014
489 875,50

Skutočnosť k 31.12.2014
471 938,26

% plnenia
96,95

Z rozpočtovaných beţných príjmov 489 875,50. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
474 938,26 EUR, čo predstavuje 96,95% plnenie.
Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola Parchovany
Prenesené kompetencie rozpočet 416 289,50 eur, skutočnosť 419 472,92 eur
Originálne kompetencie rozpočet 47 095,00 eur, skutočnosť 39 420,74 eur
Dotácia na stravu
rozpočet 7 500,00 eur, skutočnosť
8 223,40 eur
Dotácia na školské potreby rozpoč. 2 500,00 eur, skutočnosť 2 207,80 eur
Vlastné príjmy
rozpočet 2 900.00 eur, skutočnosť 5 613,40 eur
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola Parchovany nemala ţiadne kapitálové príjmy .

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 Obec Parchovany
Rozpočet na rok 2014
528 771,16

Skutočnosť k 31.12.2014
470 216,63

% čerpania
88,92

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 528 771,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 470 216,63 EUR, čo predstavuje 88,92% čerpanie.
1. Beţné výdavky
Funkčná klasifikácia

Rozpočet na rok 2014

Výdavky verejnej správy
Finančné a rozpoč. záleţ.-popl.banke
Cestná doprava
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana prírody a krajiny
Zásobovanie vodou rómska osada
Verejné osvetlenie
Zdravotné stredisko
Rekreačné a športové sluţby
Folklórna skupina
Kultúrny dom + OU
Dom smútku

130 880,84
635,00
38 000,–
2 500,37 134,48
0
9 000,00
6 670,00
12 091,69
995,82
40 104,88
3 241,97

Skutočnosť
k 31.12.2014
147 811,39
2 046,61
30 214,00
704,00
48 144,51
979,35
12 149,37
7 592,73
12 982,00
0
39 153,23
4 331,17

%
čerpania
112,90
322,30
79,50
28,20
129,60
135,00
113,80
107,40
97,60
133,60
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Dom sluţieb
Materská škola
Základná škola
Centrum voľného času
Vzdelávanie zamestnancov
Rómske rodinné prídavky
Spolu

31 843,02
50 332,24
2 000,00
4 300,00
800,00
6 000,00
419 140,98

22 754,30
52 080,36
2 871,59
2 445,30
773,84
6 317,64
449 368,47

71,50
103,50
143,60
56,90
96,70
105,30
107,21

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 419 140,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 449 368,47 EUR, čo predstavuje 107,21% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 49 957,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 57 734,86 EUR,
čo je 115,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na plat starostu, pracovníkov OcÚ,
kontrolóra obce, matriky. K prekročeniu mzdových prostriedkov došlo z dôvodu, ţe sa
odchádzajúcemu starostovi preplatila dovolenka za starý rok a tak isto sa mu počas roka 2014
zvýšil plat na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 20 104,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 24 058,53.EUR,
čo je 119,66 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Poštové a telekomunikačné sluţby rozpočet 1 400,00 EUR, skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 1 350,36 EUR, čo je 96,45 % čerpanie. Telekomunikačné sluţby a internet rozpočet
2 900,00 eur, skutočné čerpanie 2 746,40 eur, čo je 94,70%. Prevádzkové stroje a zariadenia
kancelárii rozpočet 1 700,- eur, čerpanie 1 280,95 eur, čo je 75,35%. Zakúpili sme novú sedaciu
súpravu , komódy, kancelársku stoličku, multifunkčnú tlačiareň. Všeobecný materiál 2 200,00
eur skutočnosť 2 357,61 eur, čo je 107,16 %. Finančné prostriedky boli pouţité na kancelárske
potreby, rôzny materiál pre obecný úrad , čistiace potreby obrusy, tonery do tlačiarni, tlačiva,
kancelársky papier. Knihy a zbierka zákonov rozpočet 1 000,- eur, skutočné čerpanie 834,71 eur
čo je 83,47 %. Reprezentačné rozpočet 663,88 eur, skutočné čerpanie 659,250 eur čo je 99,30 %.
Finančné prostriedky boli pouţité na občerstvenie pre návštevy kávu, čaj cukor, občerstvenie pre
OZ. Palivo a mazivo do Peugeotu rozpočet 3 600,00 eur, čerpanie 3 947,03 eur, čo je 109,64 %.
Údrţba a opravy výpočtovej techniky rozpočet 200,- eur, čerpanie 203,40 eur, čo je 101,70%.
Všeobecné sluţby, geometrické plány a zamerania rozpočet 10 000,- eur, skutočné čerpanie
6 337,81 eur, čo je 63,38%. Boli zaplatené mapy z katastra obce, geometrické plány, projekty,
nová internetová stránka obce. Poplatky koncesionárske, členské ZMOZ rozpočet 700,- eur,
čerpanie 796,33 eur, čo je 113,76%. Stravovanie, stravné lístky rozpočet 2 871,40 eur, skutočné
čerpanie 3 036,07 eur, čo je 107,61%. Odmeny poslanci 2 024,43 eur, skutočné čerpanie
2 553,43 eur, čo je 126,11%. Odmeny na základe dohôd tréneri TJ, knihovnička, kronikár
rozpočet 10 385,24 eur, skutočnosť 12 663,45 eur, čo je 121,94%.
Cestná doprava
Údrţba chodníkov a ciest rozpočet 15 000,- eur, skutočné čerpanie 12 625,30 eur. Bola urobená
údrţba ciest, odhrňanie snehu/Primagro/, čistenie kanalizácie fekalovanie, kamenivo pre opravu
cesty Boţčice..
Nakladanie z odpadmi
Mzdy pracovníkov za vývoz odpadu rozpočet 18 900,00 eur, skutočné čerpanie 19 027,86 eur čo
je 100,68%. Nafta do KUKAvoza rozpočet 3 500,00 eur, skutočné čerpanie 3 342,28 eur, čo je

8

95,49%. Uloţenie odpadu na skládke v OZORe Veľké Ozorovce rozpočet 10 000,00 eur,
skutočné čerpanie 13 820,00 eur, čo je 138,21%. Poplatok cestná daň za KUKAvoz rozpočet
1 012,00eur, skutočné čerpanie 1 200,40 eur čo je 101,20%.
Ochrana prírody a krajiny
Mzdy pracovníkov ktorí sa starali o verejnú zeleň rozpočet 23 887,35 eur, skutočné čerpanie
33 887,35 eur, čo je 133,71 %. Materiál pre verejnú zeleň rozpočet 1 900,00 eur, skutočnosť je
2 212,15 eur, čo je 116,43%. Finančné prostriedky boli vynaloţené na nákup nariadia lopaty.
hrable, materiál na opravu traktora, stromčeky, kábel, šruby, klince a pod. Benzín do kosačiek
rozpočet 1 600,00 eur, skutočnosť 2 247,99 eur, čo je 140,50%. Nafta do traktora 1 500,00eur,
skutočnosť 1 260,44 eur, čo je 84,03%. Údrţba a opravy kosačiek, silón do kosačiek rozpočet
995,82 eur, skutočné čerpanie 741,68 eur, čo je 74,48 %.
Verejné osvetlenie
Spotreba elektrickej energie rozpočet 8 000,00 eur, skutočné čerpanie 9 806,97 eur čo je
122,97%. Materiál rozpočet 1 000,00 eur, skutočné čerpanie 2 197,20 eur čo je 139,20%. Nákup
ţiaroviek a ističov pre VO.
Zdravotné stredisko
Spotreba elektrickej energie z rozpočtovaných 770,00 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v
sume. 740,00 eur, predstavuje to 96,10% čerpanie. Spotreba plynu rozpočet 4 900,00 eur,
skutočné čerpanie 1 202,80 eur, čo je 85,77%.
Rekreačné a športové sluţby
Budova TJ elektrická energia rozpočet 1 000,00 eur, skutočné čerpanie 1084,00eur čo je
107,40%., Spotreba vody pre TJ rozpočet 500,00 eur, skutočné čerpanie 999,83 eur, čo je
199,97%.. Prepravné futbalistov TJ rozpočet 1 700,00 eur, čo je 1 703,41 eur. Rekonštrukcia
a opravy budovy TJ rozpočet 991,69 eur, čerpanie 1 218,63 eur, čo je 122,80%. %. Príspevok na
činnosť TJ rozpočet 5 300,00 eur, skutočné poskytnutých 6 196,95 eur, čo je 116,92%.
Rozpočet pre Zväz branných a technických činnosti, čo je strelecký krúţok detí pod vedením p.
Cibáka bol 1 000,00 eur, skutočné čerpanie 993,79 eur čo je 99,38%.
Kultúrny dom
Rozpočet na elektrickú energiu 8 000,00 eur, skutočné čerpanie 6 036,00 eur, čo je 75,45%.
Spotreba plynu rozpočet 7 000,00 eur, skutočné čerpanie 9 277,78 eur, čo je 132,54%. Údrţba
a opravy kultúrneho domu rozpočet 19 941,00 eur, skutočné čerpanie 21 307,04 eur, čo je
112,49%. Bola uhradená faktúra za chladiace zariadenie do KD, faktúra za opravu stropu v KD,
za podlahu na chodbe obecného úradu, oprava plynových kotlov v KD.
Dom sluţieb
Rozpočet na plyn dom sluţieb bol 5 000,00 eur, skutočnosť 3 540,54 eur, čo je 70,81 %.
Opravy a údrţba Domu sluţieb rozpočet 15 800,00 eur, skutočné plnenie 8 620,96 eur, čo je
54,56%. Bola zaplatená faktúra za opravu strechy Domu sluţieb z predošlého roku, faktúra za
novú plynovú prípojku na dome sluţieb a oprava vnútorných omietok vo fitnes.
Autobus
Rozpočet na palivo bol 6 700,00 eur, skutočné čerpanie 5 521,03 eur, čo je 82,40%. Údrţba
a opravy autobusu rozpočet 1 200,00 eur, čerpanie 1360,95 eur, čo je 113,41%. Postenie
autobusu rozpočet 1 200,00 eur, skutočnosť 1483,29 eur, čo je 123,61%. Cestná daň autobus
rozpočet 1 012,00 eur, skutočnosť 1 897,50 eur, čo je 187,50%. Spolu výdavky 10 262,77 eur.
Materská škola
Mzdy pre materskú školu rozpočet 35 476,80 eur, skutočné čerpanie 35 251,35 eur, čo je
99,36%. Knihy, učebnice rozpočet 2 000,00 eur, skutočnosť 2 548,42 eur, čo je 127,42%.
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Školská jedáleň v ZŠ
Rozpočet na materiál a opravy v školskej jedálni bol 2 000,00 eur, čerpanie 2 871,59 eur, čo je
143,58%. Boli zakúpené dosky na zhotovenie stolov do ŠJ, oprava bojlera, oprava rozvodu
ústredného kúrenia, oprava elektrických šporákov, materiál na bielenie ŠJ, čistiace potreby.
Centrum voľného času
Rozpočet na činnosť bol 4 300,00eur, skutočnosť 2 445,30 eur, čo je 58,87ˇ%.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami.
Prima banka Michalovce poskytla Obci Parchovany kontokorentný úver vo výške 25 000,00 eur.
Ročne obec platí za poskytnutie úveru úrok 684,99 eur.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
Kanalizácia
28 265,18 eur
Miestne komunikácie
3 000,00
Rekonštrukcia a opravy Kult.domu 36 500,00
Rekonštrukcia a opravy ZŠ
41 865,00
Spolu
109 630,18

Skutočnosť
k 31.12.2014
0
5 000,00
0
15 848,16
20 848,16

% čerpania

166,67

19,01

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 109 630,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 20 848,16 EUR, čo predstavuje 19,01 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kanalizácia – obec zo svojho rozpočtu naplánovala fin. prostriedky, lenţe k týmto je potrebná
dotácia zo štátneho rozpočtu, aby bolo moţne dokončiť kanalizáciu celej obce.
b/ miestne komunikácie rozpočtované bolo 3 000 ,- eur na cestu na ulici Lipová, cesta bola
urobená a zaplatená splátka 5 000.- eur pre fi. LUKOMA.
c/ Rekonštrukcia a opravy ZŠ rozpočet bol 41 865,00 eur, čerpanie 15 848,16 eur. Bola uhradená
faktúra za rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ, ktoré bolo prevedené v min. roku
a čiastočná úhrada faktúry za rekonštrukčné práce v ŠJ ZŠ kde bola urobená liata podlaha
fi.ŠIMIMG.
d/Rekonštrukcia a oprava KD rozpočet bol 36 500,- eur na stavebné práce pri zhotovení
chladiacich miestnosti, a oprava vnútorných priestorov veľkej sály a chodby v KD. Čerpanie
však nebolo ţiadne, preto ţe obec nemala finančné prostriedky na úhradu za tieto práce.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014

% čerpania

0

Obec Parchovany nemal poskytnutý v roku 2014 ţiadny úver, ktorý by splácala.
Obec Parchovany nemala poskytnutý ani ţiadny leasingu, ktorý by splácala.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2014
489 875,50

Skutočnosť k 31.12.2014
488 971,60

% čerpania
99,81

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 489 875,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 488 971,60 EUR, čo predstavuje 99,81% čerpanie.
Finačné prostriedky
- prenesené kompetencie boli pouţité na mzdy a odvody učiteľov a zamestnancov ZŠ,
na prevádzku, vzdelávacie poukazy, odchodné.
- originálne kompetencie boli pouţité na mzdy zamestnancov školskej jedálne, mzdy
zamestnancov školskej druţiny, prevádzku a energie ŠJ
- z Metodicko poradenského strediska v Prešove bola pre ZŠ poskytnutá dotácia na refundáciu miezd asistentov

Kapitalové výdavky
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% čerpania

Základná škola Parchovany nemala vo svojom rozpočet na rok 2014 rozpočtované kapitálové
výdavky.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
969 933,88
964 320,42
5 613,46

938 340,07
449 368,47
488 971,60

31 593,81
7 169,00
7 169,00
0

20 848,16
20 848,16
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kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku 6000 KA+3000 Zat.Dsl
.+8100,01prenes.k.ZŠ+314,78 Ref
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0

- 13 679,16
17 914,65
17 414,79
639,78

Príjmy z finančných operácií

0

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0
977 102,88
959 188,23
17 914,65
17 414,79
499,86

Prebytok rozpočtu v sume 499,86 eur 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 17 414,99 EUR navrhujeme pouţiť na:
- tvorbu rezervného fondu 499,86 EUR
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 peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 000.- EUR, a to na :
- rozšírenie kamerového systému
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 000.-EUR, a to na :
- čiastočné zateplenie Domu sluţieb.
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR na beţne výdavky v sume 8 100,01 eur poskytnuté
v predchádzajúcom roku
- na prenesené kompetencie ZŠ
d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na referendum v sume 314,98 EUR,
ktoré sme vrátili do ŠR aţ v roku 2015
Finančné prostriedky v bode a/,b/,c/ je moţne pouţiť v rozpočtovom roku v súlade
s ustanovením par. 8 odsek 4 a 5 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
0
499,66
0
0
0

0
0
499,66

Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS,
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
5 471,35
1 102,15

160,44
415,27 + 972,00

5 021,79

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Majetok spolu

2 408 447,44

3 698 210,22

Neobeţný majetok spolu

2 340 152,02

3 602 096,89

988,25

988,25

1 973 343,59

3 235 288,46

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

365 820,18

365 820,18

Obeţný majetok spolu

68 295,42

96 113,33

644,98

531,29

Krátkodobé pohľadávky

59 292,35

68 817,57

Finančné účty

8 358,09

26 764,47

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 408 447,44

2 451 554,52

Vlastné imanie

1 469 468,46

1 492 480,25

1 469 468,46

1 492 480,25

209 189,33

262 804,57

Rezervy

10 780,51

550,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

4 035,89

10 867,31

Dlhodobé záväzky

3 637,86

5 021,79

Krátkodobé záväzky

165 735,07

221 365,47

Bankové úvery a výpomoci

25 000,00

25 000,00

Časové rozlíšenie

729 789,65

696 269,70

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám kontokorentný úver
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom

25 000,00
0
0

EUR
EUR
EUR
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-

voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné

Poskytovateľ
úveru

Účel

Prima Kontokorentný
banka úver

Výška
prijatého
úveru

0
0
0
0
Výška
úroku

25 000,-

EUR
EUR
EUR
EUR
Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2014

Bianco zmenka

Splatnosť

r. 2015

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Parchovany nemá zriadené prípevkové organizácie

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 22 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na 0
-1-

Telovýchovná jednota - beţné výdavky na
turnaje
Zväz branných a tech.činnosti
Hokejový klub
Slovenský červený kriţ
Tenisový klub

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

6 196,95 EUR

6 196,95 EUR

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

993,79
100,33
100,00
585,06

993,79
100,33
100,00
585,06

-4-

0
0
0
0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 22
o dotáciách.
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10. Podnikateľská činnosť
Obec Parchovany nemá podnikateľskú činnosť

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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 vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
zaloţeným 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 a zaloţeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ Parchovany-orig.komp

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

39 420,74

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

39 420,74

Rozdiel - vrátenie
0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

0
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Parchovany nemá zriadené príspevkové organizácie
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

0

- prostriedky vlastné
Vlastné finančné
prostriedky

Príspevková organizácia

0

Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

MF SR

Kap.výd. zateplenie Domu sluţ.

3 000,00

MDVaRR

Prenes.výk na úseku miest.komunik.

83,20

83,20

0

Okr.ú.TV

Dotácie na CO

150,00

150,00

0

Poskytovateľ

-1-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

0

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

3 000,00
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MV SR

Dotácia na eurovoľby

2 438,44

2 123,46

314,98

MV SR

Dotácia na komunal.voľby

2 143,41

1 968,54

174,86

MV SR

Dotácia na matriku

2 869,09

2 869,09

0

Okr.ú. KE

Dotácia pre MŠ

1 573,00

1 573,00

0

MŢP SR

Dotácia z Min. ţiv .prostredia

7 526,49

7 526,49

0

MV SR

Dotácia na REGOB

635,58

635,58

0

ÚPSVaR

Rodinné prídavky

6 317,64

6 317,64

0

ÚPSVaR

Dotácia za vyplácanie RP

212,48

212,48

0

ÚPSVaR

Dotácia na stravu

8 223,40

8 223,40

0

ÚPSVaR

Dotácia na školské potreby

2 207,80

2 207,80

0

MV SR

Dotácia na voľby prezidenta

4 916,43

4 916,43

0

Okr.ú.KE

Dotácia na prenes. kompetencie ZŠ

419 472,92

411 372,91

8 100,01

MPC Prešo

Dot. na vzdelav pedag. pracovníkov

18 683,96

18 683,96

0

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
0
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
0

13.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Parchovany netvorí programový rozpočet

Vypracoval: Ing. Popaďák Ján

Predkladá: JUDr- Juraj Guzej

V Parchovanoch dňa 20. máj 2015
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Parchovanoch
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
schvaľuje
pouţitie prostriedkov rezervného fondu na beţné výdavky vo výške 499,66 eur
na úhradu záväzkov beţného rozpočtu z predchádzajúcich rokov v zmysle ustanovenia
§ 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
- správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
- správu audítora za rok 2014.

V Parchovanoch ...................................
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