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Úvod  
 

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení 

súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. Súčasne finančne usporiada svoje 

hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadenej rozpočtovej organizácii, 

ktorej poskytla prostriedky svojho rozpočtu, finančných vzťahov k štátnemu 

rozpočtu a aj voči štátnym fondom. 

     Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, 

ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri 

overení účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu 

v súlade so zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav 

a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných finančných zdrojov 

financovania.  

     Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového 

hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh 

záverečného účtu je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy.  

     Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu obce je účtovníctvo a iná 

evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými 

prostriedkami a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Na celkové 

hospodárenie  v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti.  

     Okrem zabezpečenia základných činností obec zabezpečovala aj pôsobnosti 

vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416 / 2001 o prechode pôsobnosti orgánov štátnej 

správy na obce. 
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Záverečný účet obce za rok 2014 obsahuje: 

 
1. Rozpočet obce na rok 2014 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 

 

4. Plnenie príjmov a výdavkov podľa zdrojov za rok 2014 

 

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR 

 

6. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014 

 

7. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu 

 

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 

 

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2014 

 

10.  Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

 

11.  Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov 

 

12.  Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

        13.   Návrh uznesenia 

 

 
   Súčasťou záverečného účtu sú: 

 

- príloha č. 1  -  Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej 

závierky za rok 2014 

- príloha č. 2   - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce za rok 2014 

 

 

             Záverečný účet obce za rok 2014 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 

01. júna  2015. 

 

              V Orovnici,  01. júna 2015 

 

 

 

                                                                  Bc.  Katarína     F o r g á č o v á 

                                                                                  starostka obce 
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Záverečný účet Obce Orovnica za rok 2014. 
 

1. Hodnotenie rozpočtu obce za obdobie roka 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 prebytkový. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový , kapitálový   rozpočet – 

neboli rozpočtované príjmy ani výdavky, finančné operácie príjmové neboli 

rozpočtované a na strane výdavkov boli vo výške 30.000,- €. Programový 

rozpočet obec neuplatnila na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 61 / 

2013 zo dňa 10. 12. 2013. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2013 

uznesením č. 62/2013. 

Úpravy rozpočtu boli – rozpočtové opatrenie č. 1 k 12. 12. 2014  schválené na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  12. 12. 2014 uznesením číslo 16/2014. 

Evidencia rozpočtových opatrení je vedená. 

 

Podľa §10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, sa rozpočet obce člení na: 

-  bežný rozpočet obce, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky obce, 

-  kapitálový rozpočet obce, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové  

    výdavky obce, 

-  finančné operácie. 

Tieto údaje sa preberajú z podkladov finančných výkazov obce a finančných 

výkazov rozpočtových organizácií.  

 

 

 

Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2014 

 

Rozpočet obce v €   : 

 

 

 

 

 

 

z toho : 

 

Príjmy celkom 166 976 

Výdavky celkom 166 976 

Hospodárenie obce – 

vyrovnaný 

0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €  
 
 

Upravený rozpočet na 

rok 2014 

Skutočnosť k 31. 12. 

2014 

% plnenia 

166 976 167 014,05 100,02 

 

Rozdiel plnenia príjmov je na položke prijatých pokút za porušenie predpisov, 

ktoré sa nerozpočtujú.  

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

 

Upravený rozpočet na 

rok 2014 

Skutočnosť k 31. 12. 

2014 

% plnenia 

110 116 110 115,06 100,00 

 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu vo výške  73.000,--

z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo 

výške 77 844,69 €, čo predstavuje plnenie oproti schválenému rozpočtu na 

106,63 %.  

 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 11.680,– € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 

14 838,10 €, čo je plnenie na 127,03 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 

9 442,22 €, dane zo stavieb boli vo výške 5 395,88 €. 

c) Daň za psa   

Z rozpočtovaných 630,– € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 859,49 

€, čo je plnenie na 136,42 %.  

Bežné príjmy  164 231 

Bežné výdavky 143 435 

Prebytok bežného rozpočtu 20 796 

Kapitálové príjmy 81 

Kapitálové výdavky 2 850 

Schodok kapitálového 

rozpočtu 

2 769 

Príjmové finančné operácie 2 664 

Výdavkové finančné 

operácie 

20 691 

Hospodárenie z fin. operácií        18 027 
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d) Daň za užívanie verejného priestranstva    

Z rozpočtovaných 145,– € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014  vo výške 128,- 

€, čo je plnenie oproti schválenému rozpočtu na 88,27 %. 

 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 

príjmov vo výške 6.000,– € bol skutočný príjem vo výške 7 646,62 € čo je 

plnenie 127,44 %. 

 

f) Daň za jadrové zariadenia z rozpočtovaných 8.548,-- € bol skutočný príjem 

vo výške 8.547,42 €, čo je plnenie vo výške 100,00 %. 

 

g) Daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 75,- € - za nevýherný hrací 

prístroj umiestnený v miestnom pohostinstve, uvedená daň v schválenom 

rozpočte plánovaná nebola. 

 

h) Zo zrušených miestnych poplatkov vo výške 175,74 € - za predaj 

alkoholických a tabakových výrobkov za predchádzajúce roky od Café 

Restaurant Nezábudka,  uvedené poplatky v schválenom rozpočte plánované 

neboli. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

 

Upravený rozpočet na 

rok 2014 

Skutočnosť k 31. 12. 

2014 

% plnenia 

44 905 44 945,88 100,09 

 
a) Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov  

Z rozpočtovaných 30 170,– € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške  

40.081,15 € čo je 132,85 % plnenie, ide o príjem z prenájmu sály kultúrneho 

domu a prenájom bytov v bytovom dome. 

 

b) Príjmy z prenajatých pozemkov  

Z rozpočtovaných 6,– € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške  5,68 € čo 

je 94,66 % plnenie, ide o príjem za prenájom pozemkov od Roľníckeho 

družstva Tekovské Nemce so sídlom v Hronskom Beňadiku  

 

c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky  - poplatky z overenie podpisu, 

overenie listiny, rybárske lístky, vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte a za 

stavebné konania  a kolaudačné povolenia , celkom boli naplnené vo výške 

1 721,40,– €, čo  je oproti plánovanému rozpočtu vo výške 500,– € plnenie na  

344,28 %. 
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d)  poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – príjem 

z recyklačného fondu vo výške 178,– €,  vyhlasovanie 216,- €, kopírovanie 

21,10 €, cintorínske poplatky 132,80, za prenájom hrobového miesta 30 ,- €, 

prepožičanie zariadenia KD 64,85 €, služby za úhradu 176,98 €, odpredaj kuka 

nádob 315,-- €, súhlasy na vykopanie hrobu – 13,60, spolu z rozpočtovaných 

1 290,– € naplnené boli vo výške 1 148,33 €, celkové plnenie je  89,01 %.  

 

e)  poplatky a platby za stravné  - za stravné lístky pracovníkov OcÚ, 

opatrovateľov a pracovníka zabezpečujúceho aktivačnú činnosť MOS + prevod 

príspevku na stravné lístky zo sociálneho fondu spolu vo výške 1 779,23 €, 

plnenie príjmov oproti schválenému rozpočtu vo výške 1.200,-- € čerpanie na 

148,26 %.  

 

e) úroky – z finančných prostriedkov na účtoch v bankách vo výške 0,09 €, čo 

je plnenie vo výške 0,27 %. 

 

f) za porušenie predpisov – vo výške 40,- € za prijaté pokuty v priestupkovom 

konaní, pôvodne rozpočtované neboli.  

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

 

Upravený rozpočet na 

rok 2014 

Skutočnosť k 31. 12. 

2014 

% plnenia 

9 209 9 208,52 99,99 

 

a) z dobropisov vo výške 10,05 € - za elektrickú energiu, uvedená položka sa 

nerozpočtuje. 

b) ostatné príjmy – iné  vo výške 250,- € z vyúčtovania nájmov v bytových 

domoch (príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roku). 

c) granty  vo výške 2 260,-- € a transfery vo výške 6 688,47€, z toho: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1.  Lienka Pomoci 

Bratislava 

      700,– € Školenia pre opatrovateľku 

a terénnu sociálnu pracovníčku 

2.  Mapro Slovakia, s. r. o.   

 Orovnica 

     

      500,– € 

 

Deň obce 3. ročník 

3. KnaufInsulation, a. s. 

Nová Baňa 

  

  1.000,– € 

 

Deň obce 3.  ročník 

4. WAMAK, s. r. o, 

Hodruša Hámre 

60,- € Deň obce 3. ročník 

5. Krajský úrad pre cest. 

dopravu a poz. 

komunikácie  Banská 

Bystrica 

 

 

     23,89 € 

Prenesený výkon štátnej 

správy na  

úseku  pozemných komunikácií 

6. Krajský stavebný úrad        514,29 Spoločný stavebný úrad 
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Banská Bystrica € 

7. Ministerstvo vnútra  SR 

Obvodný úrad Žiar 

n/Hronom 

 

182,49 € 

Prenesený výkon štátnej 

správy na úseku hlásenia 

obyvateľov - REGOB 

8. Krajský úrad životného  

prostredia 

 

51,82 € 

Prenesený výkon štátnej 

správy na úseku životného 

prostredia 

9. ÚPSVaR  B. Štiavnica  -   

    1.822,40 

€ 

Osobitný príjemca sociálnej 

dávky 

10. Ministerstvo vnútra  SR 

Obvodný úrad Žiar 

n/Hronom 

 

 1.230,- € 

 

Voľby prezidenta 1. a 2. kolo 

 

11. ÚPSVaR  B. Štiavnica  - 

MOS  + spolufinanc. 

ESF 

 

    1.298,73 

€ 

Malé obecné služby + 

organizovanie aktivačnej 

činnosti 

12. Ministerstvo vnútra  SR 

Obvodný úrad Žiar 

n/Hronom 

 

 1.024,- € 

 

Voľby do európskeho 

parlamentu 

 

13. Ministerstvo vnútra  SR 

Obvodný úrad Žiar 

n/Hronom 

 

  540,85 € 

 

Voľby do samosprávy obcí 

 

 

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

a zúčtované zo štátnym rozpočtom. 

 

4) Kapitálové príjmy :  

 

Upravený rozpočet na 

rok 2014 

Skutočnosť k 31. 12. 

2014 

% plnenia 

81 81 100,00 % 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu boli plnené vo výške 81,- € a to za odpredaj 

časti obecného pozemku na základe predloženého geometrického plánu 

a uznesenia obecného zastupiteľstva p. Ľubici Forgáčovej č. d. 33. 

  

5) Príjmové finančné operácie :  

 

Upravený rozpočet na 

rok 2014 

Skutočnosť k 31. 12. 

2013 

% plnenia 

2 664 2 663,59 99,98 % 
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Plnenie príjmových finančných operácií za rok 2014 bolo vo výške 2 664,- € 

z čerpania rezervného fondu z predchádzajúcich rokov na investičné výdavky. 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v € 
 

Upravený rozpočet na 

rok 2014 

Skutočnosť k 31. 12. 

2014 

% plnenia 

166 976 166 965,51 99,99 

 

        Rozdiel upraveného rozpočtu oproti skutočnému čerpaniu výdavkov je vo 

výške 10,49 €.  

 

1) Bežné výdavky : 

 

Upravený rozpočet na 

rok 2014 

Skutočnosť  k 31. 12. 

2014 

% 

 plnenia 

143 435 143 424,64 99,99 % 

 

v tom:                                                                         v € 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

01116 - Výdavky verejnej 

správy 

68 893 68 893,50  100,00 

0112 – Finančná a rozp. oblasť 756 755,94 99,99 

0160 – Všeob.prospeš.služby 12 793 12 790,59  99,98 

0320 – Ochrana pred požiarmi 556 555,90 99,98 

04513 – Správa a údržba ciest 3464 3 462,54 99,95 

0510 – Nakladanie s odpadmi 10 798 10 797,60 99,99 

0620 – Rozvoj obcí 1 207 1 207,74 100,06 

0640 -  Verejné osvetlenie 3 044 3 044,64 100,02 

0660 – Bývanie a občianska 

vybav. 

  

16 387 

 

16 382,48 

 

99,97 

0810 – Rekreačné a šport. 

služby 

433 433,35 100,08 

08205 – Knižnica 186 185,33 99,63 

08209 – Ostatná činnosť 

v kultúre 

 

9 064 

 

9 063,52 

 

99,99 

0830 – Vysielateľské a vyd. 

služby 

2 0,72 36 

0840 – Náboženské služby 1 443 1442,39 99,95 

09121 – Základné vzdelanie 64 63,97 99,95 

0950 – Centrá voľného času 486 486 100,00 

10202 – Opatrov. služba - 

staroba 

12 037 12 036,03 99,99 

1070 –  Soc. pomoc občanom      
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             v soc. a hmot. núdzi 1 822 1 822,40 100,02 

              

a) Výdavky verejnej správy – obec 

- mzdy, platy a osobné vyrovnania starostky, pracovníčky a kontrolórky obce 

vrátane osobného príplatku pracovníčky obce – 28 133,22 €, odvody do 

poisťovní 9 129,14 €,  elektrická energia a plyn na obecný úrad 3 371,22 €,  

vodné 109,86 €, poštovné, spojovacie siete – internet,  telefónne hovory 

2 145,06 €, všeobecný materiál – papier, tlačivá, čistiace prostriedky, drobný 

materiál, výpočtová technika, kancelárske potreby, pásky a náplne do tlačiarne 

a kopírky vrátane renovácie, knihy, noviny a časopisy, reprezentačné výdavky 

2 459,48 €, knihy, noviny, časopisy 972,78 €, reprezentačné 1 247,96 €, 

všeobecné služby 1 244,60 €, špeciálne služby 2 622,11 €, propagácia 

a reklama 4 565,28 €, poistné 273,32 €, benzín do škody fabia  a motorová 

nafta do multicaru 3 071,03 € vrátane mazív a oleja,  údržba multicaru  

a drobná údržba škody fabie 427,49 €, poistenie motorových vozidiel, vrátane 

havarijnej poistky na škodu fabia – 515,04, €, dialničná známka 100,– €,  

údržba výpočtovej techniky – ročné poplatky za údržbu softwaru 964,20 €, 

údržba prevádzkových prístrojov 386,63 €, školenia, kurzy, semináre 300,-- 

€, posudky 463,50 €, stravovanie 4 189,46 € pre všetkých zamestnancov, 

odmeny poslancom a členom komisií 565,34 €, odmeny, pokuty a penále 

1 153,41 €, prídel do sociálneho fondu 148,37 €, kolkové známky a poplatky 

365,– €, nákup osobného automobilu 1 650 €, trnsfer jednotlivcovi 205,70 €. 

Celkom čerpanie výdavkov je vo výške 70 749,20,– €. 

 

b) Finančná a rozpočtová oblasť  

- poplatky bankám a zrážky dane z úroku z účtov vedených v banke  355,94 €, 

výdavky na audit 2013 vo výške 400,-- €, celkom  vo výške 755,94 €. 

 

c)  Všeobecne prospešné služby  

- výdavky na MOS a aktivačnú činnosť – mzdy 5 397,04 €, odvody do 

poisťovní 1 922,64 €, materiál vo výške 1 529,37 €,  palivo ako zdroj energie 

737,57 €, reprezentačné 116,98 €, PHM 178,44 €, servis a údržba 277,11 €, 

stravovanie 375,50 €, poistné 65,- € prídel do SF 74,28 €, odmeny 

a príspevky 1 917,87 €, poštovné 1,10 €, stroje prístroje 79,63 € spolu 

čerpanie vo výške  12 672,53 €. 

 

d)  Ochrana pred požiarmi 

- elektrická energia  - požiarna zbrojnica 267,61 €, drobný materiál na údržbu 

88,26 €, odmena veliteľovi  DHZ 67,97 €, odvody do poisťovní z odmeny 21,78 

€, knihy, noviny, časopisy 18,41 €, všeobecné služby 80,50 € spolu čerpanie 

544,53 €. 

 

e)  Správa a údržba ciest  
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-  výdavky na zimnú údržbu  a údržbu ciest a komunikácií 2 537,80 €, odmeny 

845,35 €, odvody do poisťovní 71,59 poštovné 7,80 € spolu čerpanie 3 462,54 

€ 

 

f)  Nakladanie s odpadmi 

-  zber, odvoz a uloženie odpadu vrátane kontajnerov a poplatok obci za 

uloženie odpadu z prostriedkov obce 10 797,60 €, 

 

g)  Rozvoj obcí  

- výdavky na mzdy a odvody na prenesenie výkonu štátnej správy zo ŠR 

44,42 €, všeobecný materiál 80,55 €, oprava a údržba 1 082,77 € celkom 

čerpanie 1 207,74 €,  

 

h)  Verejné osvetlenie 

- elektrická energia  z prostriedkov obce vo výške 2 646,33 €, výdavky 

z prostriedkov obce na nákup svietidiel, žiariviek a výbojok vo výške 36,88 € 

a údržbu vo výške 361,43 €, celkové čerpanie výdavkov na verejné osvetlenie 

je vo výške 3 044,64 €.  

 

ch)   Bývanie a občianska vybavenosť 

- odmeny 596,96 €, odvody do poisťovní 523,65 €, výdavky na údržbu budov 

19 €, materiál 82,31 €, energie 2 197,50 €, vodné 28,80 €, prepravné 12,53 €, 

poštovné 16,08 €, všeobecné služby 13,80€, posudky 453,50 €, stravovanie 

30,71 €, prídel do sociálneho fondu 5,16 €, odmeny a príspevky 969,58 €, 

dane 1,81 €, ostatnému veriteľovi 11 431,19 €, realizácia nových stavieb 

1 200 €, spolu čerpanie vo výške 17 582,48 €. 

i)  Rekreačné služby a šport 

- výdavky spojené s benzínom 186,17 €, štartovné na súťažiach 179 €, 

všeobecný materiál 58,88 €, transfery 8 €, poštovné 1,30 €, spolu čerpanie vo 

výške 433,35 € 

 

j)   Knižnica  

- nákup kníh do obecnej knižnice vo výške 170,75 €, odmena knihovníčky 

vrátane odvodov do poisťovní vo výške 14,58 €, celkové čerpanie na knižnicu 

bolo vo výške 185,33 €. 

 

k) Ostatná činnosť v kultúre 

- odvody z dohôd vo výške 1 507,81 €, energie v kultúrnom dome vo výške 

795,07 €, vodné a stočné 21,14 €, materiál vrátane darčekov 

a reprezentačného ZPOZ 1 374,28 €, potraviny 1 030,04 €, reprezentačné 

1 587,23 €, prepravné 173,80 €, údržba prevádzkových strojov 403,78 €, 

súťaže 403,78 €, dohody, odmeny  9729,57 €, celkové čerpanie na ostatnú 

činnosť v kultúre je vo výške 9 063,52 € 

 

l)  Vysielacie a vydavateľské služby 
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- výdavky na poplatky 0,72 €. 

 

m)  Náboženské služby 

-  elektrická energia v DS 68,34 €, dohoda pri pohreboch vrátane odvodoch 

do poisťovní, vrátane údržby cintorína – 703,59 €, oprava a údržba – 72,- €, 

všeobecné služby 195,92 €, členské príspevky pre mikroregión, ZMOS SR, 

ZMO Žiarsky región, ZPOZ, ZMO AE Mochovce vo výške 402,54 €, spolu 

čerpanie vo výške 1.442,39 €.  

 

n)  Základné vzdelanie a centrá voľného času 

- príspevok pre ZŠ s MŠ v Tekovskej Breznici sponzorské -  63,97 €,  

 

o)  Opatrovateľská služba – staroba 

- mzdy, platy a príplatky  – 7 817,73 €, odvody z miezd do poisťovní 2 098,80 

€, prídel do SF vo výške 98,16 €, školenie 700,– €, sociálna dávka 

jednotlivcovi 115,47 €, zdravotnícke zariadenia 93,94 €, známky 1 €, materiál 

vo výške 31,48 €,  pohonné hmoty – 1 023,56 €, servis a údržba 144,49 €, 

spolu čerpanie vo výške 12 124,63 €. 

 

p) Sociálna pomoc občanom v sociálnej a hmotnej núdzi 

- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke jednotlivcom vo výške 1.822,40  

€ - obec ako osobitný príjemca sociálnej dávky.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

 

Upravený rozpočet na 

rok 2014 

Skutočnosť k 31. 12. 

2014 

% plnenia 

2 850 2 850 100 

 

v tom :                      v  € 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

01116 –  Výdavky verejne správy 1 650 1 650 100 

0660  –   Bývanie a občianska  

              vybavenosť 

1 200 1 200 100 

 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

a) Výdavky verejne správy 

 -  nákup motorového vozidla Renault Megane Scenic  

b) Bývanie a občianska vybavenosť 

- výdavky na výstavbu altánku pri bytových domoch 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

 

Upravený rozpočet na 

rok 2014 

Skutočnosť  

 k 31. 12. 2014 

% plnenia 
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20 691 20 690,87               99,99 

 

 

v tom :                      v  € 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

0170 –   Transakcie verejného  

              dlhu 

20 691 20 690, 87 99,99 

 

Použitých 20.690,87 € na splácanie istiny z poskytnutého úveru z OTP banky 

na financovanie rekonštrukcie MK a miestnu komunikáciu k bytovému domu  a 

na splácanie istiny úverov zo ŠFRB na bytové domy.   

 

4. Plnenie príjmov a výdavkov podľa zdrojov za rok 2014 

Príjmy 
Bežné príjmy 

Kód zdroja  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

111 5 390 5 389,74 99,99 

11H 0 0 0,00 

11T1 1 104 1 103,91 99,99 

11T2 195 194,82 99,90 

41 155 282 155 320,99 100,03 

71 2 260 2 260 100 

72 0 0 0,00 

Spolu 164 231 164 269,46 100,02 
Vysvetlivky: 
111   -  prostriedky štátneho rozpočtu 

11H  – prostriedky VÚC 

11T1 – európsky sociálny fond (2. programové obdobie) 

11T2  -  európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR 

41     -  vlastné príjmy obce 

71     -  iné zdroje 

72     -  mimorozpočtované prostriedky 

Kapitálové príjmy 

Kód zdroja  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

43 81 81 100,00 

Spolu 81 81 100,00 
Vysvetlivky: 
43   -  vlastné zdroje – zdroje z predaja majetku 

 

Príjmové finančné operácie 

Kód zdroja  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

46 2 664 2 663,59 99,98 

Spolu 2 664 2 663,59 99,98 
Vysvetlivky: 
46     - vlastné zdroje – iné zdroje  

 

Príjmy spolu  

Kód zdroja  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
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111 5 390 5 389,74 99,99 

11T1 1 104 1 103,91 99,99 

11T2 195 194,82 99,90 

41 155 282 155 320,99 100,02 

43 81 81 100,00 

46 2 664 2 663,59 99,98 

71 2 260 2 260 100,00 

Spolu 166 976 167 014,05 100,02 
Vysvetlivky: 
111   -  prostriedky štátneho rozpočtu 

11T1– európsky sociálny fond (2. programové obdobie) 

11T2  -  európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR 

41     -  vlastné príjmy obce 

43   -  vlastné zdroje – zdroje z predaja majetku 

46     - vlastné zdroje – iné zdroje  

71     -  iné zdroje 

72     -  mimorozpočtované prostriedky 

 

 

Výdavky 
Bežné výdavky 

Kód zdroja  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

111 5 390 5 389,74 99,99 

11T1 1 104 1 103,91 99,99 

11T2 195 194,82 99,90 

41 134 486 134 476,17 99,99 

71 2 260 2 260,00 100,00 

Spolu 143 435 143 424,64 99,99 
 

Vysvetlivky: 
111   -  prostriedky štátneho rozpočtu 

11T1 – európsky sociálny fond (2. programové obdobie) 

11T2  -  európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR 

41     -  vlastné príjmy obce 

71     -  iné zdroje 

 

Kapitálové výdavky 

Kód zdroja  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

41 2 850 2 850,00 100,00 

Spolu 2 850 2 850,00 100,00 
 

Vysvetlivky: 
41     -  vlastné príjmy obce 

 

Výdavkové finančné operácie 

Kód zdroja  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

41 20 691 20 690,87 99,99 

Spolu 20 691 20 690,87 99,99 
 

Vysvetlivky: 
41     -  vlastné príjmy obce 
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Výdavky spolu  

Kód zdroja  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

111 5 390 5 389,74 99,99 

11T1 1 104 1 103,91 99,99 

11T2 195 194,82 99,90 

41 158 027 158 017,04 99,99 

71 2 260                  

2 260,00 

100,00 

Spolu 166 976 166  965,51 99,99 
 

Vysvetlivky: 
111   -  prostriedky štátneho rozpočtu 

11H – prostriedky VÚC 

11T1 – európsky sociálny fond (2. programové obdobie) 

11T2  -  európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR 

41     -  vlastné príjmy obce 

45     - vlastné zdroje – dotácie, úvery poskytnuté zo ŠFRB 

72     -  mimorozpočtované prostriedky 

 

Porovnanie plnenia príjmov a výdavkov podľa kódov zdrojov 
                                             Rozpočet                                   Skutočnosť 

Kód 

zdroja  

Príjmy Výdavky  Rozdiel Príjmy Výdavky  Rozdiel 

111 5 390 5 390 0 5 389,74 5 389,74 0 

11H 0 0 0 0,00 0,00 0 

11T1 1 104 1 104 0 1 103,91 1 103,91 0 

11T2 195 195 0 194,82 194,82 0 

41 155 

282 

158 027 -2 745 155 320,99 158 017,04 - 2 696,05 

43 81 0 81 81,00 0,00 81,00 

46 2 664 0 2 664 2 663,59 0,00 2 663,59 

71 2 260 2 260 0 2 260,00 2 260,00 0 

Spolu 166 

976 

166 976 0 167 014,05  166 965,51                                   

48,54 
Vysvetlivky: 
111   -  prostriedky štátneho rozpočtu 

11H – prostriedky VÚC 

11T1 – európsky sociálny fond (2. programové obdobie) 

11T2  -  európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR 

41     -  vlastné príjmy obce 

43   -  vlastné zdroje – zdroje z predaja majetku 

45     - vlastné zdroje – dotácie, úvery poskytnuté zo ŠFRB 

72     -  mimorozpočtované prostriedky 

 

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR a zúčtovanie poskytnutých 

transferov a grantov 
 

 

P.č. 

 

 

Poskytovateľ   

Suma 

poskytnutých 

fin. prostr.  

v  € 

Suma 

použitých 

fin. prostr.  

v  €  

 

 

Rozdiel 

 

 

Účel  

1.  Lienka Pomoci       700,– €       700,– €  Školenia pre 
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Bratislava       0,– € opatrovateľku 

a terénnu 

sociálnu 

pracovníčku 

2.  Mapro 

Slovakia, s. r. 

o.   

 Orovnica 

     

      500,– € 

     

      500,– € 

 

 

         0,– € 

 

Deň obce 3. 

ročník 

3. KnaufInsulation, 

a. s. Nová Baňa 

  

  1.000,– € 

  

  1.000,– € 

 

          0,– € 

 

Deň obce 3.  

ročník 

4. WAMAK, s. r. 

o, 

Hodruša Hámre 

60,- € 60,- €  

          0,– € 

Deň obce 3. 

ročník 

5. Krajský úrad 

pre cest. 

dopravu a poz. 

komunikácie  

Banská 

Bystrica 

 

 

     23,89 € 

 

 

     23,89 € 

 

          0,– € 

Prenesený 

výkon štátnej 

správy na  

úseku  

pozemných 

komunikácií 

6. Krajský 

stavebný úrad 

Banská 

Bystrica 

       514,29 

€ 

       514,29 

€ 

 

          0,– € 

Spoločný 

stavebný úrad 

7. Ministerstvo 

vnútra  SR 

Obvodný úrad 

Žiar n/Hronom 

 

182,49 € 

 

182,49 € 

 

 

          0,– € 

Prenesený 

výkon štátnej 

správy na 

úseku hlásenia 

obyvateľov - 

REGOB 

8. Krajský úrad 

životného  

prostredia 

 

51,82 € 

 

51,82 € 

 

          0,– € 

Prenesený 

výkon štátnej 

správy na 

úseku 

životného 

prostredia 

9. ÚPSVaR  B. 

Štiavnica  -  

 

    1.822,40 

€ 

 

    1.822,40 

€ 

 

          0,– € 

Osobitný 

príjemca 

sociálnej dávky 

10. Ministerstvo 

vnútra  SR 

Obvodný úrad 

Žiar n/Hronom 

 

 1.230,- € 

 

 1.230,- € 

          

          0,– € 

 

Voľby 

prezidenta 1. 

a 2. kolo 
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11. ÚPSVaR  B. 

Štiavnica  - 

MOS  + 

spolufinanc. 

ESF 

 

    1.298,73 

€ 

 

    1.298,73 

€ 

          

        0,– € 

Malé obecné 

služby + 

organizovanie 

aktivačnej 

činnosti 

12. Ministerstvo 

vnútra  SR 

Obvodný úrad 

Žiar n/Hronom 

 

 1.024,- € 

 

 1.024,- € 

 

        0,– € 

 

Voľby do 

európskeho 

parlamentu 

 

13. Ministerstvo 

vnútra  SR 

Obvodný úrad 

Žiar n/Hronom 

 

  540,85 € 

 

  540,85 € 

          

          0,– € 

 

Voľby do 

samosprávy 

obcí 

 

 spolu 8.948,47 € 8.948,47 €          0, -- 

€ 

xxx 

                  

6. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za r. 2014 
 

        V zmysle § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách  územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov, po skončení roka vyplýva povinnosť 

finančne usporiadať svoje hospodárenie. 

 
Kategória Rozpočtové hospodárenie obce za rok 

2014 

I. Bežný rozpočet  

Bežné príjmy                                164 269,46 

Bežné výdavky                                143 424,64 

Prebytok rozpočtu                                  20 844,82 
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II. Kapitálový rozpočet  

Kapitálové príjmy                                         81 

Kapitálové výdavky                                     2 850 

Schodok rozpočtu -   2 769 

III.  

Výsledok hospodárenie prebytok 

                                 

 

                               18 075,82 

  

IV. Finančné operácie  

Príjmové  finančné operácie                                   2 663,59 

Výdavkové finančné operácie                                 20 690,87 

Schodok  finančných operácií                                18 027,28 

Výsledok hospodárenia pre účely 

tvorby rezerv. fondu  - prebytok 

                                      48,54 

 

Prebytok hospodárenia obce vznikol v bežnom rozpočte. 

 

V roku 2014 keďže obec vytvorila prebytok hospodárenia  je povinná tvoriť 

povinný prídel do rezervného fondu v zmysle § 15 zákona 583/2004 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. 

 

7. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu 
Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond vo výške prebytku hospodárenia príslušného 

rozpočtového roka. Vedie sa na bankovom účte analyticky. O použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obec mala k 01.01.2014 

rezervný fond vo výške 2.000,30 € a z dôvodu prebytku  rozpočtu 

k 31.12.2013 mala povinnosť tvoriť povinný prídel do rezervného fondu vo 

výške 663,29 €. Použitie rezervného fondu bolo schválené uznesením 

obecného zastupiteľstva na nákup motorového vozidla  pre terénnu sociálnu 

službu a opatrovateľskú službu a na dobudovanie vybavenia v rámci  výstavby 

bytových domov – altánku v plnej výške 2.663,59 €. 

 

    

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1. 1. 2014 2.000,30 

Prírastky - z prebytku hospodárenia        663,29 

               - ostatné prírastky - 

Úbytky   - použitie rezervného fondu z 

toho: 

 

2.663,59 

               - krytie schodku hospodárenia  - 
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               - ostatné úbytky  2.663,59 

KZ k 31.12.2014      0,00 

 

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 v  € 
 

8.1 Stav aktív a pasív podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2014 v € 

 

Aktíva – názov                      Stav k 1.1. Stav k 31.12. 

Aktíva spolu 1 856 999 1 836 696 

Dlhodobý majetok, v tom:    

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 749 159 1 724 226 

Dlhodobý finančný majetok 103 195 103 195 

Odpisy, opravné položky    

Zúčtovanie medzi subjektami VS  0  0 

Zásoby 159 112 

Pohľadávky 2 853 5 262 

Finančný majetok 1 581 3 363  

Poskytnutá návratná pomoc 0 0 

Časové rozlíšenie 52 538 

 

Pasíva – názov   Stav k 1.1. Stav k 31.12. 

Vlastné imanie a záväzky v tom: 1 856 999 1 836 696 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia : v tom: 

661 308 652 945 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých období 

619 428 662 422 

Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 

41 880 -9 477 

Záväzky 989 404 988 826 

Časové rozlíšenie 206 288 194 925 

 
Stav na účte 221 – bankové účty bol k 31. 12. 2014 spolu 112,69 €. 

Stav na účte 211- vo výške spolu 2.846,03 €. 

Stav na účte 213- ceniny spolu 404,50 €, z toho 20,00 € poštovné známky, 

 4,50 € kolky a stravné poukážky evidované ako ceniny, stav vo výške 380,-- 

€.   

       

Bilancia pohľadávok 

Pohľadávky tvoria  spolu 5.262,37 €, z toho: 

 

/účet 319/ 
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Pohľadávky z daňových príjmov vo výške 1.084,69 €, za nedoplatky na daň 

z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad, daň za psa.  

 

/účet 315/ 

Ostatné pohľadávky vo výške   1 841,95  € - pohľadávky od nájomníkov vo 

výške 1 669,72 €  a pohľadávka za pohreb od Škvarku Ladislava  vo výške 

172,23 €.  

 

/účet 335/ 

Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 107,52 € - zrážky z miezd na stravné. 

 

/účet 378/ 

Iné pohľadávky vo výške 2.228,21 € - predpis nájmu za byty v bytovom dome. 

 

Z uvedených pohľadávok sú krátkodobé pohľadávky vo výške 1.084,69 € 

z daňových príjmov a dlhodobé pohľadávky vo výške 4.177,68 €. 

 

Bilancia záväzkov 

Záväzky tvorili celkom  988.825,74 €, z toho najmä: 

 

/Účet 321/  

Záväzky z neuhradených faktúr činili k 31.12.2014 úhrnnom 23.422,95 €. 

 

/Účty 331,336,342/ 

Záväzky voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho poistenia, zdravotného 

poistenia a DÚ má obec k 31.12.2014 úhrnne vo výške 19 374,84 €. Tieto 

záväzky sú tvorené nevyplatenými mzdami za mesiac december 2014 a s nimi 

súvisiacich odvodov do fondov sociálneho zabezpečenia, vrátane dohôd 

o vykonaní práce. 

 

/Účet 379/ 

Iné záväzky -  vo výške 1.718,48 €, z toho poistné a zrážky z miezd vo výške 

1.718,48 €.  

 

/Účet 475/ 

Prijaté preddavky vo výške 21.084,62 € zábezpeka  na byty v bytovom dome. 

 

/Účet 323/ 

Rezervy spolu vo výške 5.240,16 € najmä na nevyčerpané dovolenky a audit. 

 

Účet 461/ 

Bankové úvery dlhodobé k 31.12.2014 vo výške 38.688,51 €. 

 

/Účet 479/ 

Úver ŠFRB k 31.12.2014 vo výške 875.185,65 €. 
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/Účet 479/ 

Fond opráv  k 31.12.2014 vo výške 4.110,53 €. 

 

Z uvedených pohľadávok sú dlhodobé záväzky vo výške 934 958,78 € - úver 

voči ŠFRB, bankové úvery a preddavky – finančná zábezpeka na bytové domu  

a krátkodobé záväzky  vo výške 49.756,43 € - záväzky z neuhradených faktúr, 

záväzky voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia, 

DÚ, rezervy a záväzky zo sociálneho fondu.   

 

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2014 
 

Obec uzatvorila v roku 2009 zmluvu zo Štátnym fondom rozvoja bývania na 

výstavbu bytového domu  - úver vo výške  483.400,– € a zmluvu o poskytnutí 

bankovej záruky s OTP bankou na predmetný úver. Koncom roku 2010 bol 

obci poskytnutý úver na financovanie projektu z Programu rozvoja vidieka. 

Banková záruka bola ukončená k 30.09.2011 na základe predloženého listu 

vlastníctva po kolaudácii bytového domu a zapísaní  záložnej zmluvy 

v prospech ŠFRB a MVDaRR ma list vlastníctva. V roku 2013 bola uzatvorená 

zmluva zo Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu druhého bytového 

domu – úver vo výške  448.272,34- €. 

 

Úver na rekonštrukciu MK, prístupovú komunikáciu k bytovým domom 

a spolufinancovanie  

Stav k 01.01.2014                    44.549,63  € 

Splátky istiny k 31.12.2014        5.861,12 € 

Stav k 31.12.2014                    38.688,51 € 

 

Úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu „A“ 

Stav k 01.01.2014                   440.789,49 € 

Splátky istiny k 31.12.2014         6.659,85 € 

Stav k 31.12.2013                  434.129,64 € 

 

Úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu „B“ 

Stav k 01.01.2014                  448.272,34 

Splátky istiny k 31.12.2014        7.216,33 

Stav k 31.12.2014                  441.056,01  

(tento úver sa začal splácať až od 01.01.2014) 

 

10. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 

Obec k 31. 12. 2014 nie je zriaďovateľom  žiadnej rozpočtovej a ani 

príspevkovej organizácie. 
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11. Prehľad o poskytnutých  dotáciách v členení podľa jednotlivých 

príjemcov  
 

Obec v roku  2014 poskytla nasledovné dotácie: 

- ZŠ s MŠ v Tekovskej Breznici  63,97 € 

- ZŠ J. Zemana Nová Baňa        270,-- € 

- CVČ Nová Baňa                      216,-- € 

- Stolnotenisový klub Orovnica    66,88 €  

 

12. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
Obec v roku 2014 nevykonávala  podnikateľskú činnosť. 

 

Podklady ku spracovaniu záverečného účtu: 

              Podkladom pre spracovanie záverečného účtu slúžia výkazy Fin-1-

04, Úč ROPO SFOV 2-01 Výkaz ziskov a strát, Súvaha ÚČ ROPO SFOV  1-01 

a Poznámky k ročnej účtovnej závierke zostavené k 31.12.2013 v súlade 

s predpismi platnými na rok 2013:  

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov – posledná novela č. 440/2012 s účinnosťou 30.12.2012,  

- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

               

Rozpočet obce, jeho zostavenie, úpravy, plnenie a čerpanie v roku 2014  sa 

realizovali:  

- v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov, 

- v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších 

predpisov, 

- zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti s účinnosťou od 

01.01.2013, 

- Z. z. č. 195/2003 – Vyhláška Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva (FS 

11/2003 – Funkčná klasifikácia) štatistická klasifikácia výdavkov verejnej 

správy, 

- opatrením MF SR zo dňa 8 decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 

a ekonomická klasifikácia v znení dodatkov, 

- opatrením MF SR č. MF/1678/2007-31 zo dňa 8.8.2007, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove, 

pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC (FS č. 9/2007) 

a novely – FS č. 13/2008, FS č. 15/2009, FS č. 13/2011 a FS č. 10/2012, 
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- opatrením MF SR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom 

vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto 

predkladania účtovnej závierky pre obce, 

- opatrením MF SR z 22.11.2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa 

ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto 

predkladania informácií účtovníctva a údajov potrebných na účely 

hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (FS č. 9/2012), 

- metodické usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08. 

Decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej 

klasifikácie v zmení – Dodatok č. 1 – FS č. 9/2005, Dodatok č. 2 – FS č. 

3/2006, Dodatok č. 3 – FS č. 10/2006, Dodatok č. 4 – FS č. 11/2007, 

Dodatok č. 5 – FS č. 5/2008, Dodatok č. 6 – FS č. 6/2009, Dodatok č. 7 – 

FS č. 5/2010, Dodatok č. 8 – FS č. 12/2010, Dodatok č. 9 – FS č. 3/2012, 

- Kódy zdrojov na roky 2013 – 2015 – FS č. 4/2012 a Dodatok č. 1 – FS č. 

6/2012, Dodatok č. 2. 

 

13. Návrh na uznesenie 
Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce : 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 

 

a. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce 

 

b. Správu nezávislej audítorky z overenia ročnej  účtovnej závierky obce 

za rok 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

Použitie zostatku hospodárenia za rok 2014  - prebytku  vo výške  

48,54 € pre tvorbu rezervného fondu obce v nasledovnom roku. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad.  

 

Návrh záverečného účtu obce Orovnica za rok 2014 vyvesený na úradnú tabuľu  

dňa :          22. mája  2015 

Záverečný účet obce Orovnica zvesený z úradnej tabuli obce dňa :                                                        

                  09. júna  2015 


