Záverečný účet
obce Čierne Kľačany
za rok 2013

V Čiernych Kľačanoch, dňa 14.03.2014
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Záverečný účet obce Čierne Kľačany za rok 2013
______________________________________________
Rozpočet obce a programová štruktúra výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2013

____________________________________________________________________
Obec Čierne Kľačany svoje bežné a kapitálové výdavky financuje predovšetkým
z vlastných príjmov a zo štátnych príjmov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet a programová
štruktúra výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2013. Obec v roku 2013 zostavila
rozpočet a programovú štruktúru výdavkov obce Čierne Kľačany na roky 2013 - 2015
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 a programová štruktúra výdavkov obce Čierne Kľačany
na roky 2013 - 2015 boli zostavené ako vyrovnané.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu a programovej štruktúry
výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2013. Rozpočet obce a programová štruktúra
výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2013 boli schválené obecným zastupiteľstvom
obce Čierne Kľačany dňa 14.12.2012 uznesením č. 18/9/2012 s účinnosťou od 01.01.2013.
Rozpočet obce a programová štruktúra výdavkov obce na roky 2014 – 2015 sa vzal
na vedomie dňa 14.12.2012 uznesením č. 18/9/2012 obecným zastupiteľstvom
obce Čierne Kľačany.
Rozpočet obce a programová štruktúra výdavkov obce na roky 2013 - 2015 boli zmenené
dvakrát:
- prvá zmena rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany
na rok 2013 boli schválené dňa 04.10.2013 uznesením č. 23/4/2013 obecného
zastupiteľstva v Čiernych Kľačanoch s účinnosťou od 19.10.2013.
- prvá zmena rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany
na roky 2014 – 2015 sa vzali na vedomie dňa 04.10.2013 uznesením č. 23/4/2013
obecným zastupiteľstvom v Čiernych Kľačanoch s účinnosťou od 19.10.2013.
- druhá zmena rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany
na rok 2013 boli schválené dňa 13.12.2013 uznesením č. 26/7/2013 obecného
zastupiteľstva v Čiernych Kľačanoch s účinnosťou od 28.12.2013.

-4- druhá zmena rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany
na roky 2014 – 2015 sa vzali na vedomie dňa 13.12.2013 uznesením č. 26/7/2013
obecným zastupiteľstvom v Čiernych Kľačanoch s účinnosťou od 28.12.2013.
Po druhej zmene rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na rok
2013 bolo nasledovné plnenie :

I. Príjmy a výdavky ( v EUR )
__________________________________
Bežný rozpočet
Príjmy ( v EUR )
Výdavky ( v EUR )

357.270,00
357.270,00

Skutočnosť

% plnenia

351.428,09
344.316,78

98,36
96,37

___________________________________________________________________________
Rozdiel ( v EUR )

7.111,31 ( Prebytok )

P R Í J M Y - bežný rozpočet
__________
Výnos dane z príjmov poukaz. územnej samospráve ( podielové dane ) :
201.194,00 EUR
Poukázané z daňového úradu : 195.500,68 EUR.
Rozpočet :
Daň z nehnuteľnosti - daň z pozemkov a daň zo stavieb :
Rozpočet :
25.152,00 EUR
Zinkasované a poukázané :
Nedoplatok u občanov :

25.151,10 EUR.

6,88 EUR.

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome :
Rozpočet :
250,00 EUR
Zinkasované a poukázané :

248,55 EUR.

Daň za psa :
Rozpočet :

480,00 EUR

Zinkasované

:

476,58 EUR.

Daň za zábavné hracie prístroje :
Rozpočet :
3.200,00 EUR

Poukázané

:

3.170,00 EUR.

Daň za ubytovanie :
Rozpočet :

Zinkasované

:

106,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva :
Rozpočet :
300,00 EUR
Zinkasované

:

296,24 EUR.

110,00 EUR

-5Daň ( poplatky ) za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu :
Rozpočet :
9.545,00 EUR
Zinkasované
:
9.539,96 EUR.
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia ( EMO ) :
Rozpočet :
14.270,00 EUR
Poukázané

:

14.270,00 EUR.

Daň z úhrad za dobývací priestor :
Rozpočet :
529,00 EUR

Poukázané

:

528,44 EUR.

Príjmy z úhrad za využívanie prírodných zdrojov :
Rozpočet :
0,00 EUR
Poukázané

:

0,00 EUR.

Príjmy z prenajatých pozemkov :
Rozpočet :
1.643,00 EUR

:

1.641,04 EUR.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov :
Rozpočet :
22.964,00 EUR
Zinkasované a poukázané:

22.962,80 EUR.

Príjmy z prenajatého inventáru :
Rozpočet :
0,00 EUR

Poukázané

Zinkasované a poukázané:

0,00 EUR.

Pokuty a penále za porušenie predpisov :
Rozpočet :
50,00 EUR
Poukázané

:

40,00 EUR.

Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia :
Rozpočet :
35,00 EUR
Poukázané

:

33,00 EUR.

Poplatky za vyhlásenie miestnym rozhlasom :
Rozpočet :
330,00 EUR
Zinkasované a poukázané:

327,74 EUR.

Správne poplatky – OBEC :
Rozpočet :
2.505,00 EUR

Zinkasované

:

2.474,50 EUR.

Správne poplatky – Matrika :
Rozpočet :
275,00 EUR

Zinkasované

:

273,50 EUR.

Poplatky cintorínske ( voda, miesto ) a za predaj odpadových nádob :
Rozpočet :
545,00 EUR
Zinkasované
:

545,00 EUR.

Poplatky za školné :
Školský klub detí :
Rozpočet :
460,00 EUR

Zinkasované

:

460,00 EUR.

Materská škola :
Rozpočet :
985,00 EUR

Zinkasované

:

985,00 EUR.
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Rozpočet :
2.505,00 EUR
Zinkasované a poukázané:

2.502,00 EUR.

Poplatky za stravné – Jednota dôchodcov + Stretnutie Kľačian :
Rozpočet :
4.765,00 EUR
Zinkasované
:

4.765,00 EUR.

Úroky z účtov finančného hospodárenia :
Rozpočet :
20,00 EUR
Poukázané

:

17,22 EUR.

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných pod. hier :
Rozpočet :
3.815,00 EUR
Poukázané

:

3.814,06 EUR.

Príjmy pre MŠ – Jablká a jablková šťava :
Rozpočet :
163,00 EUR
Poukázané

:

162,60 EUR.

Príjmy z dobropisov :
Rozpočet :
140,00 EUR

Poukázané

:

136,42 EUR.

Ostatné poplatky :
Rozpočet :
440,00 EUR

Zinkasované a poukázané:

406,38 EUR.

Sponzorské :
Rozpočet :

Zinkasované a poukázané:

770,00 EUR.

770,00 EUR

Dotácie zo ŠR :
____________
1) Na matričnú činnosť z Obvodného úradu, Nitra :
Rozpočet : 4.839,00 EUR
Poukázané :
2) Na prenesené kompetencie a vzdelávacie poukazy z KŠÚ, Nitra :
Rozpočet : 43.463,00 EUR
Poukázané :

4.838,45 EUR.

43.463,00 EUR.

3) Na odmenu skladníčky CO z Obvodného úradu, Nitra :
Rozpočet :
107,00 EUR
Poukázané :

106,80 EUR.

4) Na register obyvateľov z Obvodného úradu, Nitra:
Rozpočet :
359,00 EUR
Poukázané :

358,71 EUR.

5) Zo životného prostredia z Krajského úradu ŽP, Nitra :
Rozpočet :
115,00 EUR
Poukázané :

114,06 EUR.

6) Z recyklačného fondu :
Rozpočet :
903,00 EUR

903,00 EUR.

Poukázané :

-77) Na školské potreby z ÚPSVR, Zlaté Moravce :
Rozpočet :
150,00 EUR
Poukázané :

149,40 EUR.

8) Na stravné z ÚPSVR, Zlaté Moravce :
Rozpočet :
866,00 EUR

Poukázané :

865,88 EUR.

9) Pre materskú školu z KŠÚ, Nitra :
Rozpočet :
1.449,00 EUR

Poukázané :

1.449,00 EUR.

10) Na voľby – Do VUC :
Rozpočet :
865,00 EUR

Poukázané :

864,78 EUR.

11) Refundácia miezd z ÚPSVR, Nitra :
Rozpočet :
1.732,00 EUR

Poukázané :

1.731,64 EUR.

12) Na žiakov zo SZP :
Rozpočet :
267,00 EUR

Poukázané

:

267,00 EUR.

13) Z KŠÚ – Na OP :
Rozpočet :
2.111,00 EUR

Poukázané :

2.111,00 EUR.

14) Na údržbu komunikácií :
Rozpočet :
1.408,00 EUR

Poukázané

:

1.407,37 EUR.

15) Na ROEP :
Rozpočet :

1.136,00 EUR

Poukázané :

1.135,26 EUR.

60,00 EUR

Poukázané :

58,93 EUR.

Zinkasované :

25,00 EUR.

16) Dotácia - CDaPK :
Rozpočet :

P R Í J M Y - kapitálový rozpočet
__________

1) Z predaja rozhlasovej ústredne :
Rozpočet :
25,00 EUR
2) Z predaja pozemkov :
Rozpočet :
420,00 EUR

Poukázané :

418,00 EUR.

3) Dotácia - Park :
Rozpočet :

45.925,00 EUR

Poukázané :

45.924,25 EUR.

4) Dotácia KD, DS :
Rozpočet :
10.045,00 EUR

Poukázané :

10.010,56 EUR.
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5) Modernizácia budovy - ZŠ :
10.000,00 EUR
Rozpočet :

Poukázané :

10.000,00 EUR.

6) Z MDVaRR SR :
Rozpočet :
224.980,00 EUR

Poukázané :

224.980,00 EUR.

7) Z MŽP SR - Kanalizácia :
Rozpočet :
100.000,00 EUR

Poukázané :

100.000,00 EUR.

P R Í J M Y - finančné operácie
__________
Príjem z rezervého fondu obce :
Rozpočet :
0,00 EUR

Plnenie

:

0,00 EUR.

Príjmy z ostatných fondov obce :
Rozpočet :
101.473,00 EUR

Plnenie

:

94.394,30 EUR.

Bankový úver dlhodobý :
Rozpočet :
150.000,00 EUR

Plnenie

:

150.000,00 EUR.

Od štátneho účelového fondu ŠFRB – Obecné byty :
Rozpočet :
489.260,00 EUR
Plnenie

:

489.260,00 EUR.

P R Í J MY C E L K O M :
_____________________________

Rozpočet : 1.489.398,00 EUR

Plnenie

:

1.485.871,12 EUR.

V Ý D A V K Y - bežný rozpočet podľa programovej štruktúry
_____________

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola
_________________________________________

Rozpočet :

158.761,00 EUR

Plnenie :

158.020,85 EUR.
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súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou , komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu
hospodárenia hlavným kontrolórom , účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie
rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod OÚ
s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov, odmien
zamestnancov OCÚ, HK, príplatkov zamestnancov OCÚ, odmien poslancom, odmien
na základe dohôd o vykonaní práce, odmien na základe dohôd o pracovnej činnosti,
odmien na základe dohôd o brigádnickej práci študentov, odvodov, príspevkov
do poisťovní, poštových a telekomunikačných služieb, interiérového vybavenia,
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, všeobecného materiálu, kníh, novín,
časopisov, pracovných odevov, obuvi, pracovných pomôcok, reprezentačného,
poistného, konkurzov, súťaží, školení, propagácie, všeobecných služieb, špeciálnych
služieb, štúdií, expertíz, posudkov, nákladov na stravovanie, kolkových známok, pokút,
penál, splácania úrokov banke, bežných transferov občianskym združeniam, členských
príspevkov, pozorností
pre jednotlivcov obce, výdavkov spojených s voľbami do VÚC, poplatkov a odvodov.

Program 2 : Propagácia a marketing
________________________________

Rozpočet :

513,00 EUR

Plnenie :

158,64 EUR.

V programe sú rozpočtované výdavky obce určené na propagačne a reklamné aktivity obce, súvisiace
s prezentáciou obce na web-stránkach a na zdokumentovanie dôležitých udalostí obce v kronike.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie propagácie, reklamy, inzercie,
na odvody do poisťovní a odmenu na základe dohody o vykonaní práce - Vedenie kroniky
obce.

Program 3 : Interné služby
_______________________

Rozpočet :

22.328,00 EUR

Plnenie :

12.700,76 EUR.

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s právnymi službami, so správou a údržbou hmotného
a nehmotného majetku, so služobnými vozidlami obce, s informačným systémom obce a odborný rast
zamestnancov obecného úradu.
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rutinnú, štandardnú údržbu prevádzkových, strojov, prístrojov, zariadení, rutinnú,
štandardnú údržbu budov, objektov, ich častí, interiérového vybavenia, telekomunikačnej
techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, všeobecného materiálu, cestovných
náhrad tuzemských, školení, kurzov, seminárov, porád, konferencií,
prepravného, všeobecného materiálu ( Obecné auto ), palív ako zdroja energie ( Obecné
auto ), servisu, opráv, údržb ( Obecné auto ), poistenia dopravných prostriedkov, kárt,
známok, poplatkov ( Obecné auto ), výpočtovej techniky, softvéru, licencií a
rutinnú, štandardnú údržbu výpočtovej techniky.
Program 4 : Služby občanom
_________________________

Rozpočet :

5.866,00 EUR

Plnenie :

5.855,66 EUR.

Kapitola 04 01 1 1 6 - Všeobecné verejné služby – Dotácia na register obyvateľov
__________________________________________________
Poukázané :

358,71 EUR

Čerpanie :

358,71 EUR.

Kapitola 01 3 3 - Všeobecné verejné služby - Matrika
______________________________

Poukázané :

4.838,45 EUR

Čerpanie :

4.838,45 EUR.

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku
samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií matriky, registra obyvateľov a informovanie občanov
cez miestny rozhlas.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov, príspevkov,
odvodov do poisťovní, cestovných náhrad tuzemských, poštových, telekomunikačných
služieb, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov, novín, pracovných
odevov, licencií, školení, kurzov, seminárov, bežných transferov na členské
príspevky matričnej činnosti, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov,
tlačív, novín potrebných pri vybavovaní záležitostí pre Okresný úrad, odbor ekonomický,
Nitra, elektrickej energie, vodného v DS, vodného v cintoríne, poistného, všeobecného
materiálu licencií
pre miestny rozhlas.

- 11 -

Program 5 : Bezpečnosť
_____________________
Rozpočet :

1.165,00 EUR

Plnenie :

1.159,52 EUR.

Kapitola 02 2 0 - Civilná obrana
______________
Poukázané :

106,80 EUR

Čerpanie :

106,80 EUR.

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v obci,
ako aj výdavky spojené s udržiavaním protipožiarnej bezpečnosti v obci.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie odmeny na základe dohody
o vykonaní práce financovanej zo ŠR, odvodov do poisťovní financovaných z rozpočtu obce
skladníčky CO, elektrickej energie v PZ, pracovných odevov, pracovných pomôcok, palív
ako zdroja energie, reprezentačného, prepravného, rutinnej, štandardnej údržby
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a špeciálnych služieb pre DHZ.
Program 6 : Odpadové hospodárstvo
________________________________

Rozpočet :

10.123,00 EUR

Plnenie :

10.121,96 EUR.

Kapitola 06 05 1 0 - Nakladanie s odpadmi – Dotácia z recyklačného fondu
_______________________________________________

Poukázané :

903,00 EUR

Čerpanie :

903,00 EUR.

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s vývozom komunálneho odpadu a náklady spojené
s organizáciou separovaného zberu.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie všetkých výdavkov za zber,
zneškodnenie komunálneho odpadu, výdavkov za zber a zneškodnenie separovaného odpadu
financovaného z recyklačného fondu.

- 12 Program 7 : Vzdelávanie
_____________________

Rozpočet :

101.138,00 EUR

Plnenie :

100.804,38 EUR.

Kapitola 10 09 1 1 1 - Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
Materská škola
________________________________________
Poukázané :

1.449,00 EUR

Kapitola 09 1 2 1

Poukázané :

Poukázané :

1.449,00 EUR.

- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
Základná škola – Prenesené kompetencie
Vzdelávacie poukazy
________________________________________

43.463,00 EUR

Kapitola 09 1 2 1

Čerpanie :

Čerpanie :

43.463,00 EUR.

- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
Základná škola – Dotácia pre žiakov zo SZP
________________________________________

267,00 EUR

Čerpanie :

267,00 EUR.

Kapitola 07 10 4 0 - Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
Rodina a deti – Dotácia na školské potreby
______________________________________

Poukázané :

149,40 EUR

Čerpanie :

149,40 EUR.
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Kapitola 08 10 7 0 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
Dotácia na stravné
____________________________________

Poukázané :

865,88 EUR

Čerpanie :

865,88 EUR.

V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku obec Čierne Kľačany zabezpečuje
činnosť a prevádzku MŠ, ZŠ, ZŠS a ŠKD. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom
obyvateľov pred produktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky
na podprogramy Základná škola, Materská škola, Zariadenie školského stravovania a Školský klub detí.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie mzdových nákladov, príplatkov,
odmien pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy, základnej školy,
školského klubu detí, zariadenia školského stravovania, odvodov, príspevkov do poisťovní,
cestovných náhrad tuzemských, vodného, poštových, telekomunikačných služieb,
komunikačnej infraštruktúry, výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, prevádzkových,
strojov, prístrojov, zariadení, všeobecného materiálu, kníh, novín, časopisov,
pracovných odevov, obuvi, pracovných pomôcok, licencií, reprezentačného, poistného,
prepravného, rutinnej, štandardnej údržby budov, objektov, ich častí, školení, kurzov,
seminárov, porád, všeobecných služieb, stravovania, poistného, odmien na základe dohôd
o vykonaní práce, odmien na základe dohôd o pracovnej činnosti, bežných transferov na
nemocenské dávky, elektrickej energie a plynu materskej školy, základnej školy, školského
klubu detí a zariadenia školského stravovania.

Program 8 : Šport
________________

Rozpočet :

11.052,00 EUR

Plnenie :

10.480,86 EUR.

V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou športu v obci, čo je realizované poskytovaním
dotácií obecného zastupiteľstva na športové aktivity na základe žiadostí..

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, plynu,
vodného, všeobecného materiálu, kníh, novín, časopisov, palív ako zdroja energie,
prepravného, všeobecných služieb, reprezentačného, cestovných náhrad tuzemských,
poštových, telekomunikačných služieb, transferu občianskemu združeniu pre TJ, Stolný
tenis, Bežecký klub PYXIDA a FINTICE.

- 14 Program 9 : Kultúra
__________________

Rozpočet :

26.021,00 EUR

Plnenie :

25.995,27 EUR.

V programe sú rozpo čtované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo je realizované
financovaním kultúrnych aktivít, ako aj výdavkov na prevádzku miestneho kultúrneho domu.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie, vodného, plynu
KD, poštových, telekomunikačných služieb, interiérového vybavenia, prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, všeobecného materiálu, pracovných odevov, obuvi, pracovných
pomôcok, prepravného, rutinnej, štandardnej údržby prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, budov, objektov, ich častí, všeobecných služieb, poistného,
reprezentačného, konkurzov, súťaží, cestovných náhrad tuzemských, odvodov do
poisťovní a dohody
o vykonaní práce knihovníčky obecnej knižnice.

Program 10 : Prostredie pre život
_____________________________

Rozpočet :

7.186,00 EUR

Plnenie :

6.825,79 EUR.

Kapitola 06 01 1 1 6 - Všeobecné verejné služby – Dotácia zo ŽP
___________________________________

Poukázané :

114,06 EUR

Čerpanie :

114,06 EUR.

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie bezpečného a atraktívneho
prostredia pre život obyvateľov v obci - funkčné a kvalitné verejné osvetlenie.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie verejného
osvetlenia, prepravného, rutinnej, štandardnej údržby verejného osvetlenia, všeobecného
materiálu, kníh, novín, časopisov, poistného a palív ako zdroja energie na kosenie trávnatých
plôch v obci.
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Program 11 : Bývanie
___________________

Rozpočet :

4.316,00 EUR

Plnenie :

4.139,20 EUR.

Program Bývanie zah ŕň a činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový
fond - správu a údržbu bytového fondu obce.

použité na úhradu elektrickej
energie, plynu,
Finančné prostriedky boli
vodného v obecnej bytovke, vodného v obecných bytoch, všeobecného materiálu, pracovných
pomôcok, prepravného, všeobecných služieb špeciálnych služieb a poistného.

Program 12 : Sociálne služby
_________________________

Rozpočet :

6.200,00 EUR

Plnenie :

5.456,43 EUR.

V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ
stravovanie a združovanie dôchodcov.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu všeobecného materiálu, reprezentačného,
prepravného, konkurzov, súťaží a stravovania dôchodcov.

Program 13 : Administratíva
_________________________

Rozpočet :

2.601,00 EUR

Plnenie :

2.597,46 EUR.
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Kapitola 02 04 1 2 - Drobné obecné práce – Dotácia z ÚPSVaR
____________________________________

Poukázané :

1.731,64 EUR

Čerpanie :

1.731,64EUR.

V programe sú rozpočtované výdavky na refundáciu miezd pomocných pracovníkov financovaných na základe dohody

ÚPSVR v Nitre a Obce Čierne Kľačany.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pomocných
pracovníkov a odvodov do poisťovní.

V Ý D A V K Y - kapitálový rozpočet podľa programovej štruktúry
_____________

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola
_________________________________________

Rozpočet :

1.101.742,00 EUR

Plnenie :

1.101.737,88 EUR.

Program zahŕňa manažment na čele so starostom obce Čierne Kľačany, aktivity a činnosti
súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou , komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu
hospodárenia hlavným kontrolórom , účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie
rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod OÚ
s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie výdavkov na nákup prevádzkových
strojov, prístrojov, zariadení, na realizáciu nových stavieb, rekonštrukciu,
modernizáciu,
prípravnú a projektovú dokumentáciu.

Program 5 : Bezpečnosť
_____________________

Rozpočet :

1.700,00 EUR

Plnenie :

1.700,00 EUR.

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v obci,
ako aj výdavky spojené s udržiavaním protipožiarnej bezpečnosti v obci.

- 17 Finančné prostriedky boli použité na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
pre DHZ.
Program 7 : Vzdelávanie
_____________________

Rozpočet :

22.605,00 EUR

Kapitola 09 1 2 1

Poukázané :

Plnenie :

22.604,83 EUR.

- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
Základná škola – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
_____________________________________________

22.604,83 EUR

Čerpanie :

22.604,83 EUR.

V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku obec Čierne Kľačany zabezpečuje
činnosť a prevádzku MŠ, ZŠ, ZŠS a ŠKD. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom
obyvateľov pred produktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky
na podprogramy Základná škola, Materská škola, Zariadenie školského stravovania a Školský klub detí.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie rekonštrukcie a modernizácie ZŠ.

V Ý D A V K Y - finančné operácie podľa programovej štruktúry
_____________

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola
_________________________________________

Rozpočet :

3.501,00 EUR

Plnenie :

3.500,71 EUR.

Program zahŕňa manažment na čele so starostom obce Čierne Kľačany, aktivity a činnosti
súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou , komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu
hospodárenia hlavným kontrolórom , účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie
rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod OÚ
s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie splátok z úverorov ŠFRB.
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VÝDAVKY CELKOM :
___________________________
Rozpočet :

1.489.398,00 EUR

Plnenie :

1.485.040,44 EUR.

II. Bilancia AKTÍV - PASÍV ( v EUR )
_______________________________
Stav k 01.01.2013

Stav k 31.12.2013

AKTÍVA ( v EUR )

1.092.409,70

2.112.072,54

PASÍVA ( v EUR )

1.092.409,70

2.112.072,54

AKTÍVA
________
Neobežný majetok
________________
019

Ost. dlhod. neh. maj.

732,26 EUR

732,26 EUR

0,00 EUR

019 003 Ost. dlhod. neh. maj.

6.904,34 EUR

6.904,34 EUR

0,00 EUR

019 004 Ost. dlhod. neh. maj.

6.304,85 EUR

6.304,85 EUR

0,00 EUR

019 005 Ost. dlhod. neh. maj.

2.709,60 EUR

0,00 EUR

2.709,60 EUR

019 007 Ost. dlhod. neh. maj.

990,00 EUR

0,00 EUR

990,00 EUR

019 009 Ost. dlhod. neh. maj.

2.330,50 EUR

0,00 EUR

2.330,50 EUR

19.971.55 EUR

13.941,45 EUR

6.030,10 EUR

019

Ost. dlhod. neh. maj.
spolu :
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021

Stavby

191.733,63 EUR

140.360,94 EUR

51.372,69 EUR

021 001 Stavby

4.575,78 EUR

2.296,49 EUR

2.279,29 EUR

021 005 Stavby

73.899,00 EUR

19.018,00 EUR

54.881,00 EUR

021 010 Stavby

70.818,37 EUR

8.016,00 EUR

62.802,37 EUR

021 011 Stavby

46.836,39 EUR

7.366,58 EUR

39.469,81 EUR

021 016 Stavby

16.621,52 EUR

12.245,26 EUR

4.376,26 EUR

021 017 Stavby

122.908,59 EUR

101.383,74 EUR

21.524,85 EUR

021 020 Stavby

357.120,00 EUR

4.464,00 EUR

352.656,00 EUR

021 021 Stavby

357.120,00 EUR

4.464,00 EUR

352.656,00 EUR

021 022 Stavby

254.148,00 EUR

5.295,00 EUR

248.853,00 EUR

021 024 Stavby

106.263,16 EUR

443,00 EUR

105.820,16 EUR

021

Stavby spolu :

1.602.044,44 EUR

022

Sam. hnut. veci

24.565,24 EUR

19.673,65 EUR

4.891,59 EUR

022 002 Sam. hnut. veci

1.327,75 EUR

1.327,75 EUR

0,00 EUR

022

Sam. hnut. veci spolu : 25.892,99 EUR

21.001,40 EUR

4.891,59 EUR

023

Dopravné prostried.

14.460,27 EUR

0,00 EUR

031

Pozemky

14.460,27 EUR

110.826,26 EUR

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok ZC spolu :

305.353,01 EUR 1.296.691,43 EUR

110.826,26 EUR

1.418.439,38 EUR
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042

Nedokončené, nezaradené stavby
( Skládka odpadu + Cesta )

25.933,97 EUR

042 015

Nedokončené stavby ( Skládka odpadu )

179.247,16 EUR

042

Nedokončené, nezaradené stavby spolu :

205.181,13 EUR

069

Dlhodobý finančný majetok
( Vodárenské akcie )

223.468,27 EUR

Neobežný majetok spolu :

1.847.088,78 EUR.

Obežný majetok
______________

Zásoby na sklade ZŠS :

0,00 EUR

Ostatné pohľadávky ZŠS :

0,00 EUR

Nezaplatené dane z nehnuteľnosti – U občanov :

0,00 EUR

Odberatelia :
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC :
Finančné účty :
Poskyt. návratné fin. výpomoci :
Finančné prostriedky na účte ZŠS :

1.200,00 EUR
6,88 EUR
251.251,71 EUR
5.000,00 EUR
16,00 EUR
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Finančné prostriedky na účte rezervného fondu :

3.852,22 EUR

Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu :

407,68 EUR

Obežný majetok spolu :
Časové rozlíšenie :

261.734,49 EUR.
3.249,27 EUR.

AKTÍVA CELKOM K 31.12.2013

2.112.072,54 EUR.

Pasíva :
______
Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov :

808.983,34 EUR

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie :

- 18.569,43 EUR

Ostatné krátkodobé rezervy :

12.114,53 EUR

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :

11.426,73 EUR

Ostatné dlhodobé záväzky :
Záväzky zo sociálneho fondu :
Neuhradené faktúry k 31.12.2013 ( Dodávatelia ) :
Krátkodobé záväzky :
Bankové úvery :
Výnosy budúcich období :

PASÍVA CELKOM K 31.12.2013

501.463,21 EUR
485,69 EUR
1.939,37 EUR
20.034,02 EUR
150.000,00 EUR
624.195,08 EUR

2.112.072,54 EUR.
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III. Prehľad o vývoji dlhu
__________________
Obec Čierne Kľačany v roku 2013 čerpala bankový úver dlhodobý z VÚB a úver dlhodobý
zo ŠFRB.

Pohľadávky :
Pohľadávky voči zamestnancom

0,00 EUR

Preplatky stravníkov ZŠS

0,00 EUR

Daň z nehnuteľnosti – U občanov

6,88 EUR

Nevyfakturované dodávky

1.200,00 EUR

Poskyt. návratné fin. výpomoci

5.000,00 EUR

Ostatné pohľadávky

Záväzky

0,00 EUR

:

Ostatné krátkodobé rezervy

12.114,53 EUR

Zúčtovanie medzi subj. ver. správy

11.426,73 EUR

Ostatné dlhodobé záväzky

501.463,21 EUR

Zo sociálneho fondu

485,69 EUR

Krátkodobé záväzky

20.034,02 EUR

Dodávatelia
Bankové úvery

1.939,37 EUR
150.000,00 EUR
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IV. Fondy obce ( v EUR )
__________________
Počiatočný stav
Rezervný fond
Sociálny fond
Ostat. fondy obce

Tvorba

Použitie

Zostatok
k 31.12.2013

124,63 EUR

3.727,59 EUR

0,00 EUR

3.852,22 EUR

1.197,79 EUR

932,30 EUR

1.722,41 EUR

407,68 EUR

344.787,68 EUR

3.652,00 EUR

94.394,30 EUR

254.045,38 EUR

Obec neposkytla žiadne záruky.

Hospodárska činnosť obce :

Obec neprevádza podnikateľskú činnosť.

V. Školstvo ( v EUR )
_______________
Základná škola
_____________

Bežné príjmy

:

44.105,91 EUR

Príjmy z dotácie ( Pren. komp. + Vzdel. pouk.)

:

43.463,00 EUR

Príjmy z dotácie ( Na školské potreby )

:

149,40 EUR

Príjmy z dotácie ( Žiaci zo SZP )

:

267,00 EUR

Prenos prostriedkov z roku 2012

:

0,00 EUR

Dotácia na OP

:

226,51 EUR

Z toho :
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Bežné výdavky :

:

44.105,91 EUR

Mzdy a odvody

:

32.891,04 EUR

Prevádzkové náklady

:

10.798,47 EUR

Dotácia ( Na školské potreby )

:

149,40 EUR

Dotácia ( Žiaci zo SZP )

:

267,00 EUR

Kapitálové príjmy

:

10.000,00 EUR

Prenos prostriedkov z roku 2012

:

22.604,83 EUR

Kapitálové výdavky

:

22.604,83 EUR

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami

:

10.000,00 EUR.

Z toho :

PRENOS PROSTRIEDKOV Z ROKU 2013 DO ROKU 2014 :

10.000,00 EUR.

Materská škola
_____________
Bežné výdavky

:
:
:
:

Bežné výdavky celkom

:

985,00 EUR ( Uhradené zo školného - Od rodičov )
37.374,57 EUR ( Uhradené z rozpočtu obce )
1.449,00 EUR ( Uhradené z dotácie z KŠÚ, Nitre )
224,69 EUR ( Uhradené z dotácie na OP )

40.033,26 EUR.

- 25 Školský klub detí
_______________
Bežné výdavky

Bežné výdavky celkom

460,00 EUR ( Uhradené zo školného - Od rodičov )

:
:

6.469,00 EUR ( Uhradené z rozpočtu obce )

:

6.929,00 EUR.

Zariadenie školského stravovania
_____________________________
Bežné výdavky

Bežné výdavky celkom

:

8.637,26 EUR ( Uhradené z rozpočtu obce )

:

865,88 EUR ( Uhradené z dotácie z ÚPSVR, Nitra )

:

233,07 EUR ( Uhradené z dotácie na OP )

:

9.736,21 EUR.

VI. Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných
ústavoch a v pokladni
_____________________________________________________
VUB Bratislava, Retailová pobočka RP – I, Zlaté Moravce

:

73.968,33 EUR

Prima banka, Vráble

:

16,14 EUR

Poštová banka, Nitra

:

180.050,31 EUR

Pokladňa OCÚ

:

264,80 EUR

Spolu

:

254.299,58 EUR.
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VII. Návrh na finančné vysporiadanie prebytku rozpočtového
hospodárenia
________________________________________________
Za rok 2013 je prebytok hospodárenia záporný.

Návrh na uznesenie :
___________________
V súlade so zákonom č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov obecné zastupiteľstvo v Čiernych Kľačanoch schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2013 Čierne Kľačany a celoročné
hospodárenie " bez výhrad " .
Hospodársky výsledok vyčíslený podľa § 10 ods. 7, písm.a) a b) ako zdroj tvorby rezervného
Fondu vo výške -18.569,43 EUR. Obec Čierne Kľačany v roku 2013 rezervný fond netvorí.
Záverečný účet obce za rok 2013 Čierne Kľačany bol schválený na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa
UZ. č.
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Čiernych Kľačanoch, dňa

Vypracovali : Ing. Švec Milan, PhD., starosta obce Čierne Kľačany
Martincová Veronika, účtovníčka obce Čierne Kľačany

VYVESENÉ DŇA

ZVESENÉ

12.06.2014
...............................

DŇA
...............................

