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Záverečný účet Obce Lozorno za rok 2013.
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2012 uznesením
č.104/2012.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 26.6.2013
druhá zmena schválená dňa 23.10.2013

uznesením č. 49/2013
uznesením č. 75/2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

1889200

Rozpočet
po zmenách
2161171

1516350
172850
200000

1660696
177850
322625

1787996

1888584

1023350
209000
76550
479096

1065361
228207
76550
518466

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €
Rozpočet na rok 2013
2161171

Skutočnosť k 31.12.2013
1937537

% plnenia
89,66
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1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
1185000

Skutočnosť k 31.12.2013
1120883

% plnenia
94,59

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 558000 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 553686 €, čo predstavuje plnenie na 99,23
%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 510000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 462379 €, čo je 90,67
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32270 €, dane zo stavieb boli v sume 429869
€ a dane z bytov boli v sume 240 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 456165 €, za
nedoplatky z minulých rokov 6214 €. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 14866 €.
c) Daň za psa 1694 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 2320 €
e) Daň za ubytovanie 5021 €
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 95783 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
112371

Skutočnosť k 31.12.2013
99788

% plnenia
88,80

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 39701 € bol skutočný príjem k 31.12.201 v sume 48463 €, čo je 122,07 %
plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 7701 €, príjem z prenajatých budov, priestorov,
objektov a zariadení v sume 40762 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 72670 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 51325 €, čo je 70,63 %
plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov a služieb, ktoré sú v sume 48673
€.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
363325

Skutočnosť k 31.12.2013
362326

% plnenia
99,73

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytovateľ
Okresný úrad,odb.školstva
Obvodný úrad Malacky
Krajský stavebný úrad
ÚPSVaR Malacky
Okresný úrad, odb.školstva

Suma v €
305885
2818
2709
1154
4454

Účel
Školstvo – ZŠ
Matrika
Stavebný úrad
Stravné pre deti v HN
Školstvo – vzdelávacie poukazy
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.

Okresný úrad,odb.školstva
Okresný úrad,odb.školstva
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad,odb.školstva
ÚPSVaR Malacky
Kraj.úrad život. prostredia
Kraj.úrad pre cestnú dopravu
Okresný úrad,odb.školstva
Obvodný úrad Malacky
Okresný úrad,odb.školstva
Okresný úrad,odb.školstva
Ministerstvo dopravy
Dermíšková, Styk

2695
232
961
6711
1084
306
141
4348
1817
700
18000
3311
5000

Školstvo – dopravné
Školské pomôcky
Register obyvateľov
Navýšenie platov 5%
Rodinné prídavky
Životné prostredie
Pozemné komunikácie
Predškolská výchova
Voľby
Sociálne znevýhodnené deti
ZŠ – rekonštrukcia sociálok
Opravy ciest po zime
Sponzorské

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
177850

Skutočnosť k 31.12.2013
11564

% plnenia
6,50

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Obec nemala k 31.12.2013 príjem z predaja kapitálových aktív.
b) Príjem z predaja nehnuteľností a pozemkov :
Z rozpočtovaných 177850 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 6564 €, čo predstavuje
3,69 % plnenie.
c) Granty a transfery
Obec mala k 31.12.2013 príjem z dotácie z BSK na prístavbu pavilónu pre 20 detí Materskej
školy v Lozorne v sume 5000 €.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
322625

Skutočnosť k 31.12.2013
323267

% plnenia
100,20

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol k 31.12.2013 v sume 642 €.
b) Prevod prostriedkov z rezervného fondu bol k 31.12.2013 v sume 122625 €.
c) Dlhodobý bankový úver bol poskytnutý k 31.12.2013 v sume 200000 € .
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013
19709

% plnenia

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
17429 €
Materská škola
2280 €
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Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0€
Materská škola
0€

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €
Rozpočet na rok 2013
1888585

Skutočnosť k 31.12.2013
1881789

% plnenia
99,64

Skutočnosť k 31.12.2013
1057099

% plnenia
99,23

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
1065361

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Civilná ochrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie – ZŠ, MŠ
Sociálne zabezpečenie
10
Spolu

01
02
03
04
05
06
08
09

Rozpočet
348860
100
68200
175253
124110
88300
188900
30938
40700
1065361

Skutočnosť
353138
100
72629
172888
122788
90711
188444
19556
36845
1057099

% plnenia
101,23
100,00
106,50
98,65
98,94
102,73
99,76
63,21
90,53
99,23

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 228640 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 232717 €, čo je
101,79 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlav. kontrolóra,
mestskej polície, matriky, verejnej zelene, centra kultúry, domu smútku a denného centra pre
seniorov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 86000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 90110 €, čo je 104,78
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 636221 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 625659 €, čo je
98,34 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 112100 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 105290 €, čo
predstavuje 93,93 % čerpanie.
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2400 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 3323 €, čo
predstavuje 138,46 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
228207

Skutočnosť k 31.12.2013
228207

% plnenia
100,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy 01
Ekonomická oblasť 04
Ochrana životného prostredia 05
Bývanie a občianska vybavenosť 06
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08
Vzdelávanie – predškol. výchova 09
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

rozpočet
20934
38200
2273

skutočnosť
20934
38200
2273

166800

166800

% plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

228207

228207

100,00

a) Výdavky verejnej správy - 01
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov v sume 90 €
- merač rýchlosti v sume 1990 €
- prechod pre chodcov v sume 1902 €
- územný plán v sume 14460 €
- Dom sociálnych služieb v sume 500 €
- bytový dom v Lozorne v sume 1992 €
b) Ekonomická oblasť – výstavba 04
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Rekonštrukcia ciest v sume 38200 €
c) Ochrana životného prostredia - 05
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Studňa na kompostovisku v sume 2273 €
e) Vzdelávanie – predškolská výchova
- prístavba pavilónu MŠ v sume 166800 €.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
76550

Skutočnosť k 31.12.2013
66020

% plnenia
86,25

Z rozpočtovaných 76550 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume 66020 €, čo predstavuje 86,25 %.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
518466

Skutočnosť k 31.12.2013
530463

% plnenia
102,32

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
413893
€
Materská škola
116570
€
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
€
Materská škola
€

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2013
Rozpočet po
zmenách 2013
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Výdavky RO – kapitálové
Hospodárenie obce za rok 2013

Skutočnosť
k 31.12.2013
v celých €

2161171

1937537

1660696
177850
322625
0
1888584

1582997
11564
323267
19709
1881789

1065361
228207
76550
518466
0
272587

1057099
228207
66020
530463
0
55748

Schodok rozpočtu upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 18 495,16 € (dopravné,
oprava sociálok v ZŠ) zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadť z :
- rezervného fondu
219 995,96 €
Zostatok finančných operácií v sume 257 247,08 €, navrhujeme na tvorbu
- rezervného fondu
257 247,08 €
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške37 251,12 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa nevedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2013

115542,67

Prírastky - z prebytku hospodárenia

7082,33

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

122625,00

- uznesenie č.30 zo dňa 24.4.2013
Opravy ciest po zime
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

0,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2013

1966,94

Prírastky - povinný prídel - povinný prídel -

1,25 %

2 664,89

%

- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravovanie

2 261,00

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2012

2370,83
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

4316955,39

4846282,68

Neobežný majetok spolu

4095063,58

4529001,01

11287,44

19989,92

Dlhodobý hmotný majetok

3085390,08

3510625,03

Dlhodobý finančný majetok

998386,06

998386,06

Obežný majetok spolu

220380,60

314981,09

27315,36

178328,24

Krátkodobé pohľadávky

29525,19

42697,87

Finančné účty

125540,05

55954,98

38000

38000

1511,21

2300,58

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

4316955,39

4846282,68

Vlastné imanie

3372190,73

3270637,85

Výsledok hospodárenia

3372190,73

3270637,85

Záväzky

123381,80

309513,03

19411,24

23798,83

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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

z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

642,08

18495,16

Dlhodobé záväzky

1966,94

2370,83

Krátkodobé záväzky

44659,54

74166,21

Bankové úvery a výpomoci

56702,00

190682,00

Časové rozlíšenie

821382,86

1266131,80

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
190682,00 €
- voči dodávateľom
46451,52 €
- voči štátnemu rozpočtu
€
- voči zamestnancom
14881,62 €
Obec uzatvorila v r. 2009 Zmluvu o úvere na prístavbu a nadstavbu u Centra kultúry. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2014, splátky úveru aj úrokov sú mesačné.
V r. 2013 uzatvorila Zmluvu o úvere na prístavbu pavilónu Materskej školy a rekonštrukciu
ciest . Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2017, splátky úveru aj úrokov sú mesačné.

P.
č.
1.
2.

Výška prijatého
úveru
166597
200000

Výška
úroku
1,70
2,50

Zabezpečenie
úveru
Bianco zmenka
Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2013
22682
168000

Splatnosť
r. 2014
r. 1017

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky voči jednotlivcom.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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

11

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Materská škola
Škol.jedáleň, klub pri
Základnej škole

108670

108670

0

97115,19

97115,19

0

-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

335762
8417

335762
8417

0
0

Základná škola
Materská škola

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

LOZORNOspol.s r.o.

38000

38000

0

b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 8/2004 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Športový klub - bežné výdavky
ZŠ – kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

79592 €

79592 €

0

-4-

0
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K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
8/2004 o dotáciách.
c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okres.úrad

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Školstvo - bežné výdavky

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

326179,00

325683,84

495,16

ÚPSVaR
Obvod.úrad

Matrika

2818,00

2818,00

0

Obvod.úrad

Register obyvateľov

961,29

961,29

0

KSÚ

Výstavba a staveb.poriadok

2709,00

2709,00

0

Okres.úrad

ZŠ-oprava sociálok

18000,00

0

18000,00

Min. ŽP

Životné prostredie

305,66

305,66

0

KÚ pre

Pozemné komunikácie

141,20

141,20

0

Obvo.úrad

Voľby

1817,00

1817,00

0

Obvod.úra

Rodinné prídavky

1084,00

1084,00

0

3311,00

3311,00

0

cest.dopravu

Min.dopravy Opravy ciest po zime

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla finančné prostriedky iným obciam.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
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Vypracovala:
Mária Kovarovičová

Predkladá:
Ľubomír Húbek, starosta

V Lozorne, dňa 20.02.2014
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schodok hospodárenia v sume 219 995,96 €, zisteného
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.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií v sume 257 247,08 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 37 251,12 €.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.
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