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Záverečný účet Obce Podhorany 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 ustanovení § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Schválený rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. 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 7.12.2012 uznesením č. 32/6/2012.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.3.2013 na základe §14 ods.1 zák. 583/2004
- druhá zmena schválená dňa 3.5.2013 uznesením č. 15/3/2013
- tretia zmena schválená dňa 28.6.2013 uznesením č. 27/4/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 4.10.2013 uznesením č. 35/5/2013
- piata zmena schválená dňa 13.11.2013 na základe §14 ods.1 zák. 583/2004
- šiesta zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. 39/6/2013
- siedma zmena schválená dňa 31.12.2013 na základe §14 ods.1 zák. 583/2004.
Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

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 - rozdiel

Schválený
rozpočet
2013
1639216

Upravený
rozpočet
2013
679244,80

Skutočnosť
k 31.12.2013

489913
1096252
53051
0
1639216

591894,80
44789,00
42561,00
0,00
679244,80

587291,86
44788,75
22144,80
0
623394,25

244510
1163949
21470
209287
0,00

336155,00
87003,00
21470,00
234616,80
0,00

303334,47
64105,92
21469,80
234484,06
30831,16

654225,41
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €
Príjmy spolu:
Schválený rozpočet na
Upravený rozpočet na
Skutočnosť
% plnenia
rok 2013
rok 2013
k 31.12.2013
1639216,00
679244,80
654225,41
96,32
Percento plnenia rozpočtu vychádza z výšky upraveného rozpočtu a jeho skutočného čerpania.
1) Bežné príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2013
489913,00

Upravený rozpočet na
rok 2013
591894,80

Skutočnosť
k 31.12.2013
587291,86

% plnenia

Upravený rozpočet na
rok 2013
303647,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
301069,03

% plnenia

99,22

z toho
a) daňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2013
279627,00

99,15

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu v sume 216776 € výnosu dane z príjmov
boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 237913,93 €.
b) Daň z nehnuteľností
Skutočný príjem k 31.12.2013 bol v sume 45688,39 €. Príjmy dane z pozemkov boli v sume
28453,05 €, dane zo stavieb boli v sume 16063,27 €. Daň za psa bola uhradená občanmi vo výške
1172,07 €.
c) Daň za komunálne odpady a DSO
Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu v sume 15400 € bol skutočný príjem
k 31.12.2013 bol v sume 17466,71 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2013
19145,00

Upravený rozpočet na
rok 2013
40257,80

Skutočnosť
k 31.12.2013
38531,43

% plnenia
95,71

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných – schváleného rozpočtu 1300 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume
1633,35 €, čo je 125,64 % plnenie. Ide o príjmy z prenajatých budov, priestorov a pozemkov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 950 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2186 €. Prevažnú časť príjmov
tvoria príjmy zo správnych poplatkov, cintorínske poplatky a overovanie.
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c) Pokuty a penále
Skutočný príjem k 31.12.2013 bol v sume 2986,60 €. Z tejto sumy významnú časť tvorili úroky
z omeškania zo súdneho sporu s obcou Výčapy - Opatovce a to 2776,60 €.
d) Poplatky za predaj tovarov a služieb
Skutočný príjem k 31.12.2013 bol v sume 22865,60 €, z čoho najväčšiu časť tvorili príjmy za
stočné 9724,41€.
e) Úroky z účtov
Skutočný príjem úrokov k 31.12.2013 bol v sume 191,69 €.
f) Vrátené neoprávnene použité f.p.
Skutočný príjem k 31.12.2013 bol v sume 6927,21 €. Túto sumu tvoria prostriedky získané zo
súdneho sporu s obcou Výčapy-Opatovce.
g) Ostatné príjmy
Skutočný príjem k 31.12.2013 bol v sume 1740,98 €, tvorili ho odvod z hazardných hier 58,05 €,
z dobropisov 788,88 €, prídel do sociálneho fondu 894,05 €.
c) bežné granty a transfery:
Schválený rozpočet na
rok 2013
191141,00

Upravený rozpočet na
rok 2013
247990,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
247691,40

% plnenia
99,88

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

1.
2.
3.

FO, PO
Obvodný úrad životného pr.
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a region. rozvoja
OÚ Nitra
OÚ Nitra
Úrad vlády SR
Recyklačný fond
Ministerstvo kultúry SR
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
OÚ odbor školstva
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
OÚ odbor školstva
OÚ odbor školstva
OÚ odbor školstva
NSK
NSK
NSK
ÚPSVaR Nitra

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Suma v €
2640,00
112,90
355,08
662,29
1966,96
85,20
10000,00
324,00
15000,00
16,60
74,25
189417
132,80
715,90
7275,00
12592,00
2143,00
1800,00
200,00
300,00
1878,42

Účel
Granty na 900. výročie
Prenesený výkon š.s. životné prostr.
Prenesený výkon š.s. register obyvat.
Riešenie kritického stavu cestnej
infraštruktúry
Voľby VUC
CO
Vstupná cesta do areálu cintorína S
Separovaný zber
Oprava, výmena strešnej kritiny MŠ
Školské potreby pre deti v HN MŠ
Strava pre deti v HN MŠ
Prenesené kompetencie
Školské potreby pre deti v HN ZŠ
Strava pre deti v HN ZŠ
Dopravné, VP, asistent, SZP
Havarijné situácie – oporný múr
MŠ predškolská výchova
Kostol sv. Michala
Šport
Kultúra
Hmotná núdza – osobitný príjemca
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Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2013
1096252,00

Upravený rozpočet na
rok 2013
44789,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
44788,75

% plnenia
100

a) Príjmy z predaja pozemkov
Skutočné čerpanie tejto položky je vo výške 1821,75 € za predaj pozemku p. Ladányiovej
a doplatok z predaja pozemku pána Benďáka.
b) Granty a transfery
Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ
Environmentálny fond

Suma v €
Účel
20000,00 Kanalizácia
22967,00 Havarijné situácie – komunikácia,
OÚ odbor školstva
bezbariérový vstup
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
3) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2013
53051,00

Upravený rozpočet na
rok 2013
42561,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
22144,80

% plnenia
52,03

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €
Schválený rozpočet na
rok 2013
1639216

Upravený rozpočet na
rok 2013
667929

Skutočnosť
k 31.12.2013
623394,25

% plnenia

Upravený rozpočet na
rok 2013
336155,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
303334,47

% plnenia

93,33

1) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na
rok 2013
244510,00

90,24

v tom za programy a podprogramy:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy

Ochrana pred požiarmi
Správa a údržba ciest

Zdroj
financovania
111 štátny rozpočet
11H VUC
41 vlastné zdroje
72 dary
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje

Schválený
rozpočet
3078,00
6439,00
143462,00
0,00
1100,00
1500,00

Upravený
rozpočet
4886,00
2300,00
129897,00
1520,00
0,00
1500,00

Skutočnosť
4522,18
2300,00
119170,35
2840,00
0,00
878,91
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Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými
vodami
Rozvoj obcí – verejné pr.
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Všeob. lekárska zdravotná
starostlivosť
Rekreačné a športové
služby
Klubové a špeciálne
kultúrne zariadenie
Knižnica
Ostatné kultúrne služby vr.
KD
Vysielacie a vydavateľské
služby
Náboženské a iné
spoločenské služby
Predškolská výchova
Základné vzdelanie

111 štátny rozpočet
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje
41 vlastné zdroje
111 štátny rozpočet
41 vlastné zdroje
111 štátny rozpočet
41 vlastné zdroje
111 štátny rozpočet

0,00
17800,00

663,00
18420,00

662,29
16993,99

27950,00

34446,00

29292,75

1210,00
4900,00
11610,00

16060,00
4900,00
27260,00

3964,55
1572,10
11600,90

0,00

120,00

81,23

105,00

315,00

125,27

830,00

830,00

0,00

300,00

300,00

0,00

1290,00

34946,00

33646,31

340,00

340,00

1045,36

690,00

11485,00

11397,94

0,00
44442,00
1404,00
1100,00
0,00

10000,00
45092,00
18793,00
0,00
12592,00

10000,00
44527,94
18651,04
0,00
12592,00

A) Výdavky verejnej správy – obce (FK 01 1 1 6)
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 58735 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 55560,05 €. Patria sem
mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra a starostky obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 20732 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 20056,83 € čo je 96,74 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Cestovné náhrady boli zúčtované v sume 49,60 €, elektrická energia a plyn 2921,86 €, vodné a
poštovné a telekomunikačné služby všetkých stredísk OcÚ boli čerpané vo výške 5589,51 €.
Materiál zahŕňajúci interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný a špeciálny materiál,
knihy a časopisy, reprezentačné a iné príbuzné položky bol čerpaný vo výške 7798,71 €, dopravné
- tovary a služby činili 5476,09 €, z čoho najvyššia položka bolo prepravné SAD 3941,54 €. Údržba
výpočtovej techniky bola vo výške 1184,53 €, údržba prevádzkových strojov 374,58 € a rutinná
údržba budov, priestorov, objektov bola prefinancovaná vo výške 1652,27 €. Nájom bol zaplatený
vo výške 168,57 €. Kategória služieb vykázala čerpanie 25845,41 €. Najvýznamnejšími položkami
boli všeobecné dodávateľským spôsobom v hodnote 8704,05 €, špeciálne služby 4111,75 €,
poplatky a odvody 1059,25 €, poplatky za stravovanie 4024,17 €, poistné 1314,02, odmeny na
základe dohôd o vykonaní práce 1669,55 € a odmeny obecnému zastupiteľstvu a členov OVK
1314,58 €. Príspevok spoločnému stavebnému úradu v roku 2013 činil 762,06 €. Transfer na dávku
v hmotnej núdzi osobitným príjemcom bol 1875,42 €. Splácanie úroku z úveru banke tvorilo
3998,01 €.
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B) Správa a údržba ciest (FK 04 513)
Na údržbu komunikácií bolo vyčerpaných 670 €. Zimná údržba bola vykonaná vo výške 871,20 €.
C) Nakladanie s odpadmi (FK 05100)
V tejto kategórii Obec uhradila služby za odvoz všetkých druhov odpadov spolu vo výške 16381,99
€.
D) Nakladanie s odpadovými vodami (FK 05200)
Rutinná a štandardná údržba kanalizácie v obci Podhorany činila 1649,34 €, za uloženie
odpadových vôd – stočné ZSVAK sme zaplatili 7241,20 €, prevádzkovanie kanalizácie 1915,20 €,
čerpacie šachty 1344 €, ostatné 149,02 €.
E) Rozvoj obcí –verejné priestranstvá (FK 06 200)
V tejto oblasti údržba verejných priestranstiev bola vykonaná v hodnote 3964,55 €.
F) Zásobovanie vodou (FK 06 300)
Do tejto kategórie patria tovary a služby spojené s prevádzkou vodovodu. Energie tvorili 1572,10 €
a údržba objektu vodárne nebola vykonaná.
G) Verejné osvetlenie (FK 06 400)
Energie za verejné osvetlenie boli uhradené vo výške 4065,09 € a údržba bola vykonaná vo výške
1999,16.
H) Rekreačné a športové služby (FK 08 100)
V oblasti športových služieb boli hradené len základné poplatky za energie na udržanie
prevádzkyschopného stavu športových objektov vo výške 125,27 €.
I) Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov (FK 08 209)
Do tejto kategórie patria tovary a služby spojené s prevádzkou kultúrnych domov, MSM a VSM.
Energie tvorili 4308,41 €, vodné 116,74 € a údržba objektov bola vo výške 29025,96 € z čoho
najväčšiu časť tvorila oprava fasády KD S.
J) Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas (FK 08 300)
Bežná údržba rozhlasu bola vykonaná v hodnote 204,40 € a bola zakúpená nová ústredňa v sume
840,96 €.
K) Náboženské a iné spoločenské služby – cintoríny a domy smútku (FK 08 400)
Spotrebovaná energia činila 681,09 €, vodné 332,65 €, licencie softvéru na cintoríny 85 €, údržba
objektov cintorínov tvorila 20299,20 € z čoho najväčšiu časť tvorila úprava cintorínu v Sokolníkoch
– rekonštrukcia prístupovej cesty.
L) Predškolská výchova (FK 09 111)
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 28802 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 27332,50 € čo je 94,90 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníčok Materskej školy.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10073 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 9551,88 €. Sú tu zahrnuté
odvody poistného z miezd pracovníkov MŠ za zamestnávateľa.
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c) Tovary a služby
Najvyššiu položku tvorili elektrická energia 694,20 €, plyn 4747,35 €, vodné 217,52 €, poštovné
a telekomunikačné služby MŠ 400,11 €. Materiál zahŕňajúci všeobecný a špeciálny materiál, knihy
a časopisy, iné príbuzné položky bol čerpaný vo výške 2111,34 €. Údržba budovy MŠ bola
vykonaná vo výške 17089,80 € za opravu strechy MŠ.
M) Základné vzdelanie (FK 09 120)
V tejto kategórii bola vykonaná oprava oporného múru v ZŠ vo výške 12592 €.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na
rok 2013
1163949,00

Upravený rozpočet na
rok 2013
87003,00

v tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej
správy

Schválený
rozpočet
41 vlastné zdroje
45 štátne fondy

Nakladanie
s odpadovými vodami

41 vlastné zdroje
45 štátne fondy

Náboženské a iné
spoločenské služby
Základné vzdelanie

Skutočnosť
k 31.12.2013
64105,92

41 vlastné zdroje

% plnenia
73,68

Upravený
rozpočet

skutočnosť

13274,00

0,00

0,00

252212,00

0,00

0,00

44423,00

6937,00

7558,92

844040,00

20000,00

20000,00

10000,00

15000,00

14448,86

0,00
0,00

22,00
22967,00

21,14
0,00

0,00

22077,00

22077,00

41 vlastné zdroje
111 štátny rozpočet
131C zdroje ŠR
2012

a) Výdavky verejnej správy
V tejto sfére neboli vynaložené žiadne peňažné prostriedky.
b) Základné vzdelanie
Jedná sa o nasledovné investičnú akciu – rekonštrukciu sociálnych zariadení ZŠ vo výške 22098,14
€.
c) Nakladanie s odpadovými vodami
Jedná sa o nasledovné investičné akcie : vyhotovenie projektovej dokumentácie 3876 €, odkúpenie
kanalizačnej prípojky 2003,50 €, realizácie nových stavieb kanalizácie 21679,42 €.
d) Náboženské a iné spoločenské služby – cintoríny a domy smútku
Jedná sa o nasledovné investičné akcie: Prístrešok k domu smútku v M a rekonštrukcia pôvodnej
stavby DS M vo výške 14448,86 €.
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3) Výdavkové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2013
21470,00

Upravený rozpočet na
rok 2013
21470,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
21469,80

% plnenia
100

Z rozpočtovaných 21470 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume 21469,80 €.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na
rok 2013
209287,00

Upravený rozpočet na
rok 2013
223301,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
234484,06

% plnenia
105,01

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Suma
poskytnutých

Finančné prostriedky

A. Bežné výdavky spolu
z toho:
1. Prenesené kompetencie spolu
z toho:
a) normatívne výdavky spolu
nomatívne výdavky (vrát. kred.pr.)
b) nenormatívne výdavky spolu
z toho: vzdelávacie poukazy
dopravné
asistent učiteľa
príspevok na žiakov so SZP*
2. Originálne kompetencie spolu
z toho: školský klub
školská jedáleň
dotácia na 5% zvýšenie platov
3. ÚPSVaR spolu
z toho: dotácia na podporu výchovy k:
stravovacím návykom dieťaťa

plneniu školských povinností dieťaťa
Dotácie celkom

finančných
prostriedkov
v roku 2013
1

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
k 31.12.2013
2

Rozdiel

Dátum

(stĺ.1-stĺp.2)
vratka nepoužitej
dotácie
3

vrátenia

4

234 655,80

234 484,06

171,74

196 759,80

196 627,56

132,24

189 417,00
189 417,00
7 342,80
1 955,00
1 454,80
3 600,00
333,00
37 007,80
14 647,10
20 920,93
1 439,77
888,20

189 414,16
189 414,16
7 213,40
1 955,00
1 325,40
3 600,00
333,00
37 007,80
14 647,10
20 920,93
1 439,77
848,70

2,84
2,84 Použitie 2014
129,40
0,00
129,40 12/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,50

755,40
132,80
234 655,80

715,90
132,80
234 484,06

39,50 6,12/2013
0,00
171,74
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4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2013

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.
Hospodárenie obce za rok 2013
Vylúčenie z prebytku
Skutočný prebytok rozpočtu

Schválený
rozpočet
1639216

Upravený
rozpočet
679244,80

Skutočnosť
k 31.12.2013
654225,41

489913
1096252
53051
0
1639216

591894,80
44789,00
42561,00
0,00
679244,80

587291,86
44788,75
22144,80
0
623394,25

244510
1163949
21470
209287

336155,00
87003,00
21470,00
234616,80

303334,47
64105,92
21469,80
234484,06
30831,16
23489,84
7341,32

Rozdiel rozpočtu v sume 30831,16 € bol 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.
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 peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
-

-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 129,40 € a to na dopravné
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 393,44 € a to na 5%-né zvýšenie platov
pedagogických a nepedagogických zamestnancov
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 22967 € a to na komunikáciu a bezbariérový
vstup do ZŠ,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Spolu 23489,84.

Na základe uvedených skutočností je po úpravách vykázaný prebytok rozpočtu za rok 2013 vo
výške 7341,32 € a navrhujeme ho použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 10% v sume
734,13€.
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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 vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný (stav bankového účtu)

Suma v €

ZS k 1.1.2013

22604,88

Prírastky - z prebytku hospodárenia

-

- ostatné prírastky

-

Úbytky - použitie rezervného fondu :

-

- ostatné úbytky

-

KZ k 31.12.2013

22604,88

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

Suma v €

ZS k 1.1.2013

957,76 €

Prírastky - povinný prídel

780,22 €

Úbytky – úhrada spolufinancovania stravného

470,57

Úprava skutočného stavu (audit)

720,84 €

KZ k 31.12.2013

1988,25 €

Účet sociálneho fondu sa vedie na účte 472.

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

1475879,40

1475643,14

Neobežný majetok spolu

1348009,77

1338204,73

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1158904,01

1149121,30

Dlhodobý finančný majetok

189105,76

189083,43

Obežný majetok spolu

125162,96

135125,66

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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z toho :
Zásoby

831,71

1209,30

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

5608,31

5695,44

118722,94

128220,92

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

2706,67

2312,75

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

1475879,40

1475643,14

Vlastné imanie

1021931,83

1022830,08

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1021931,83

1022830,08

184852,16

158338,52

10909,04

11093,90

Zúčtovanie medzi subjektami VS

22234

9954,07

Dlhodobé záväzky

957,76

1988,25

11302,80

17324,34

Bankové úvery a výpomoci

139447,76

117977,96

Časové rozlíšenie

269095,41

294474,54

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám 117977,96 € (úver)
- voči dodávateľom 8312,42 € (dodávateľské faktúry 2013 splatné v roku 2014)
- voči štátnemu rozpočtu 23489,84 € (nevyčerpané dotácie z roku 2013, čerpanie resp.
vrátenie v roku 2014)
- voči zamestnancom 5178,04 € (mzdy 12/2013 so splatnosťou v januári 2014)
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-

voči orgánom sociálneho a zdrav. zabezpečenia 3271,83 € (odvody 12/2013 so splatnosťou
v januári 2014)
voči daňovému úradu 562,05 € (daň 12/2013 so splatnosťou v januári 2014)

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto pohľadávky:
- pohľadávky stočné 3440,76 € ( vrátane fakturácie za 10-12/2013)
- pohľadávky komunálny odpad 586,07 €
- pohľadávky z refakturácie nákladov 967,81 € (väčšina opravy čerpadiel)
- pohľadávky prenájom 108,46 € (za obdobie 4.IV.2013 splatné v 1/2014)
- daňové pohľadávky 592,34 € (väčšina vymožiteľných daňových nedoplatkov je
v exekučnom konaní)
Pravidlá na prijatie návratných zdrojov financovania súlade s § 17 odst. 6a a 6b zákona 583/
2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v úplnom znení boli splnené nasledovne:
• § 17 odst. 6a) celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka
• § 17 odst. 6b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady
výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
Výpočet: bežné príjmy roku 2012 = 506164,36
§ 17 odst. 6a) x 60 % = 303698,62 úver k 31.12.2013 je 117977,96,- - opatrenie sa plní
§ 17 odst. 6b) x 25% = 126541,09,- a splátky sú 21 470 - opatrenie sa plní.

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

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

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám
štátnemu rozpočtu, rozpočtom VÚC
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí

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 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.
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a) Finančné usporiadanie
organizáciám:
-

voči

zriadeným

právnickým

osobám,

t.j.

rozpočtovým

prostriedky zriaďovateľa

Rozpočtová organizácia
Základná škola Podhorany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠ originálne kompetencie
ZŠ prenesené kompetencie
Príspevky od UPSVAR
Spolu

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

37007,80
196759,80
888,20
234655,80

Rozdiel - vrátenie

37007,80
196627,56
848,70
234484,06

0
132,24
39,50
171,74

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce nasledovne:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Jednota dôchodcov – bežné výdavky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

830,00 €

830,00 €

0

-4-

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:
P.č.
Poskytovateľ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FO, PO
Obvodný úrad
životného pr.
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a r.r.
OÚ Nitra
OÚ Nitra
Úrad vlády SR
Recyklačný fond
Ministerstvo kultúry

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedko
v

Účel

2640,00 Granty na 900. výročie
112,90 Prenesený výkon š.s.
životné prostr.
355,08 Prenesený výkon š.s.
register obyvat.
662,29 Riešenie kritického
stavu cestnej
infraštruktúry
1966,96 Voľby VUC
85,20 CO
10000,00 Vstupná cesta do areálu
cintorína S
324,00 Separovaný zber
15000,00 Oprava, výmena

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

2640,00
112,90

0
0

355,08

0

662,29

0

1966,96
85,20
10000,00

0
0
0

324,00
15000,00

0
0
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

SR
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
OÚ odbor školstva
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
OÚ odbor školstva
OÚ odbor školstva
OÚ odbor školstva
NSK
NSK
NSK
ÚPSVaR Nitra
MFSR
Environmentálny
fond
OÚ odbor školstva

strešnej kritiny MŠ
16,60 Školské potreby pre
deti v HN MŠ
74,25 Strava pre deti v HN
MŠ
189417,00 Prenesené kompetencie

16,60

0

74,25

0

189414,16

2,84
použitie 2014

132,80 Školské potreby pre
deti v HN ZŠ
755,40 Strava pre deti v HN ZŠ

132,80

7342,80 Dopravné, VP, asistent,
SZP
12592,00 Havarijné situácie –
oporný múr
2143,00 MŠ predškolská
výchova
1800,00 Kostol sv. Michala
200,00 Šport
300,00 Kultúra
1878,42 Hmotná núdza –
osobitný príjemca
3377,00 Dotácia na 5% zvýšenie
platov pedag. a nep. pr.
20000,00 Kanalizácia

7213,40

22967,00 Havarijné situácie –
komunikácia,
bezbariérový vstup

715,90

12592,00

39,50
vrátené 2013
129,40
použitie 2014
0

2143,00

0

1800,00
200,00
300,00
1878,42

0
0
0
0

2983,56

393,44
vrátené 2014

20000,00
0

22967
použitie 2014

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
V roku 2013 neboli poskytnuté dotácie a transfery z iných obcí.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca a monitorovacia správa
k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2013
Výdavková časť rozpočtu obce Podhorany na rok 2013 bola stanovená v nasledovnej
programovej štruktúre:
Rekapitulácia programového rozpočtu pre rok 2013
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram: 1.1.
Manažment
Podprogram: 1.2.
Členstvo v združeniach miest a obcí
Podprogram: 1.3.
Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce
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Program 2: Služby občanom
Podprogram: 2.1.
Správa cintorína a domov smútku
Podprogram: 2.2.
Miestny rozhlas a verejné osvetlenie
Podprogram: 2.3.
Kultúra, šport
Podprogram: 2.4.
Reprezentácia obce
Podprogram: 2.5.
Opatrovateľská služba, príspevky
Podprogram: 2.6.
Drobné služby pre občanov
Program 3: Odpadové hospodárstvo
Podprogram: 3.1.
Separovaný zber, ochrana životného prostredia
Podprogram: 3.2.
Odvádzanie odpadových vôd
Program 4: Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram: 4.1.
Údržba miestnych komunikácii
Podprogram: 4.2
Úpravy verejných priestranstiev
Program 5: Vzdelávanie
Podprogram: 5.1.
Základná škola
Podprogram: 5.2
Materská škola
Podprogram: 5.3.
Školský klub
Podprogram: 5.4
Školská jedáleň
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Podhorany - obec s dobrými podmienkami pre život.
Komentár k programu:
Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Aktivity
obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské
služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod
obecného úradu a teda aj obec Podhorany.
Cieľ programu:
Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu obce, kontinuálne riadenie obce, systematické
vzdelávanie pracovníkov obecného úradu ako aj komplexné riadenie verejných financií obecného
rozpočtu.
Podprogram 1.1.: Manažment
Zámer: Účinné riadenie obecného úradu, funkčnosť samosprávnych orgánov obce a súlad činností
obce s právnymi predpismi.
Podprogram v EUR /
merateľný
ukazovateľ
600 – bežné výdavky
Prístupnosť služieb
poskytovaných
občanom v pracovnom
čase
Počet vybavených

2013
schválený
rozpočet
119845

2013
upravený
rozpočet
121070

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

112477,02

128848

105123

100%

100%

100%

99%

99%

99%
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podaní v termíne
% napĺňania
stanovených úloh
zastupiteľstvom
Vykonanie auditu
Ročné % splácania
úveru

99%

99%

99%

splnené

splnené

splnené

100%

100%

100%

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym
zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného
úradu, činnosť orgánov obce, kontrolóra, audítora. Patria sem výdavky na mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, vrátane platu
starostu, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, výdavky na stravovanie zamestnancov,
prídel do sociálneho fondu, poistné objektov obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné
služby , školenia a kurzy zamestnancov, údržba výpočtovej techniky, software, cestovné náhrady,
poplatky, splátky úveru a odvody bankám, všeobecné služby, odmeny členom obecného
zastupiteľstva za zasadnutia, poistné majetku obce.
Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov
obce a zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi.
Podprogram 1.2.: Členstvo v združeniach miest a obcí
Zámer: Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych orgánoch a združeniach, vytvoriť podmienky na
efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva
v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej úrovni.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600 – bežné výdavky
Počet samosprávnych
orgánov a združení, v
ktorých je obec členom

2013
schválený
rozpočet
1800

2013
upravený
rozpočet
908

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

762,06

1891

1164

7

8

8

Komentár k podprogramu:
Obec Podhorany
je členom Celoslovenského Združenia miest a obcí Slovenska,
regionálneho združenia miest a obci, je členom Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber,
Združenia obcí ZOBOR, OZ MAS Žibrica, RVC, Spoločného stavebného úradu. Uvedené
prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách.
Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a zabezpečiť účasť obce na
zasadnutiach týchto združení.
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Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku obce vo vlastníctve obce.
Zámer: Zabezpečiť efektívne využívanie objektov vo vlastníctve obce a ich údržbu a transparentné
nakladanie s majetkom obce.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600 – 700 bežné
a kapitálové výdavky
% využiteľných objektov
obce

2013
schválený
rozpočet

2013
upravený
rozpočet

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

19468

7387

6046,14

47187

31586

86 %

86%

86%

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu
a budov vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného
úradu, kultúrnych domov, spoločenských miestností, domov smútku a služby, t.j. energie, voda,
revízie a údržba.
Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť transparentné a efektívne nakladanie s majetkom obce.
Program 2: Služby občanom
Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce.
Komentár k programu:
Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych
a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a údržba verejného osvetlenia, podpora
kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora športových aktivít,
zabezpečenie opatrovateľskej služby a príspevky klubu dôchodcov, FK Podhorany a drobné
služby pre občanov formou menších dobrovoľných prác v spolupráci s UPSVR a knižničné služby
s bohatým knižným fondom. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie
uvedené aktivity. Všetky služby občanom sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo
najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste.
Cieľ programu:
Služby občanom poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie.
Podprogram 2.1.: Správa cintorínov a domov smútku
Zámer: Zabezpečiť správu a údržbu cintorína a domov smútku pre bezproblémové využívanie občanmi
a obcou.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600 – bežné výdavky
Počet uskutočnených
pohrebov

2013
schválený
rozpočet
690

2013
upravený
rozpočet
21485

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

21397,94

806

1235

15

10

18
19

Komentár k programu:
Podprogram zahŕňa starostlivosť o cintorín, prevádzku domu smútku, jeho údržbu, energie, a bežné
opravy a vybavenie.
Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť správu a údržbu cintorína a domov smútku.
Podprogram 2.2.: Miestny rozhlas a verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:
Poskytnúť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci
a zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600 – bežné výdavky
% osvetlených úsekov
obce
% kvalitne ozvučených
úsekov MR

2013
schválený
rozpočet
5840

2013
upravený
rozpočet
6640

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

7109,61

6739

6657

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu miestny rozhlas a verejné osvetlenie obec zabezpečuje
sprostredkovanie informácii obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a poplatky za
autorské práva. Ďalej obec v rámci tohto podprogramu zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia
v obci, finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia
zabezpečované externým dodávateľom a na elektrickú energiu.
Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci
a zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci.
Podprogram 2.3.: Kultúra a šport
Zámer: Udržanie spoločensko-kultúrnych tradícii v obci.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600 – bežné výdavky
Počet usporiadaných akcií
Využívanie knižnice v %

2013
schválený
rozpočet
6595

2013
upravený
rozpočet
37454

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

36503,98
6
0%

2234
5
0%

2234
4
0%

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením obecných osláv,
napríklad oslavy sv. Urbana, Dňa detí, Dňa matiek, ďalej údržby budovy kultúrneho domu, nákup
inventáru do kuchyne KD, prevádzku knižnice, energie.
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Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícii v obci.
Podprogram 2.4.: Reprezentácia obce
Zámer: Úspešná reprezentácie obce v očiach občanov a návštevníkov.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600 – bežné výdavky
počet zabezpečených akcií

2013
schválený
rozpočet
1496

2013
upravený
rozpočet
1496

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

887,95
6

516
5

677
4

Komentár k podprogramu :
Podprogram zahŕňa mediálnu prezentáciu a propagáciu navonok a aj vo vnútri obce,
zabezpečenie občerstvenia a pamiatkových predmetov pre potreby obce.
Podprogram 2.5.: Opatrovateľská služba a príspevky
Zámer: Zabezpečiť opatrovateľskú službu a príspevky pre osobitných príjemcov.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600 – bežné výdavky
Počet opatrovaných
občanov
Počet osobitných
príjemcov

2013
schválený
rozpočet
1500

2013
upravený
rozpočet
1879

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

1875,42

1411

0

0

0

0

2

2

0

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s možným poskytovaním
opatrovateľskej služby v obci a poskytovanie príspevkov vo forme dávok pre osobitných príjemcov.
Plánované finančné príspevky predstavujú refundáciu bežných výdavkov na mzdy, platy a ostatné
finančné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov pre opatrovateľky a príspevky
dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom.
Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre občanov, ktorí to potrebujú a zabezpečiť základné
životné potreby občanom v hmotnej núdzi prostredníctvom UPSVAR.
Podprogram 2.6.: Drobné služby pre občanov
Zámer: Zabezpečiť obslužnosť regiónu, ochranu občanov proti požiarom, uchovávať pracovné
návyky dlhodobo nezamestnaných.
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Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600 – bežné výdavky
Počet občanov na malých
obecných službách

2013
schválený
rozpočet
9670

2013
upravený
rozpočet
8690

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

5594,87

9110

10754

5

6

5

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na dobrovoľnícke práce v spolupráci s UPSVR, na
zabezpečenie dopravnej obslužnosti formou čiastočnej refundácie nákladov firme Veolia a.s., bežné
výdavky na všeobecný materiál potrebný pre tých, ktorí vykonávajú obecné služby, poistné,
požiarnu ochranu a zásobovanie vodou.
Cieľ podprogramu:
Umožniť nezamestnaným občanom zapájať sa do pracovného života a udržať ich
pracovné návyky aspoň v minimálnej miere.
Program 3: Odpadové hospodárstvo
Zámer: Obec Podhorany – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva.
Komentár k programu:
Obec Podhorany je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať
likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Ďalej tento
program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život
obyvateľov v obci
Cieľ k programu:
Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia.
Podprogram 3.1.: Separovaný zber a zber TKO, ochrana životného prostredia
Zámer: Zabezpečiť zber odpadov.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600, 700 – bežné a kap.
výdavky
Počet ton vyvezeného
komunálneho odpadu
Počet ton vyvezeného
nebezpečného odpadu

2013
schválený
rozpočet

2013
upravený
rozpočet

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

17800

18420

16993,99

17155

17350

242,31

241,74

240,6

3,26

6,21

2,55

Komentár k podprogramu:
Obec Podhorany je zo zákona povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu.
Prostredníctvom firmy ENVI GEOS má zazmluvnené podmienky separovaného zberu. Na zber,
vývoz a uloženie komunálneho odpadu, skládku odpadu boli vyčlenené uvedené finančné
prostriedky.
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Cieľ: Zabezpečiť zber a odvoz všetkých druhov odpadov v plnom rozsahu.
Podprogram 3.2.: Odvádzanie odpadových vôd
Zámer: Zabezpečiť plynulé odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou z domácností.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600, 700 – bežné a kap. v.
Počet domácností
pripojených na kanalizáciu

2013
schválený
rozpočet
10150

2013
upravený
rozpočet
16026

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

12298,76

12131

10422

108

104

101

Komentár k podprogramu:
Obec Podhorany prostredníctvom verejnej kanalizácie odvádza odpadové vody na ČOV VýčapyOpatovce. Prvoradým záujmom je zabezpečenie zdravého a neznečisteného životného prostredia a
zabránenie znečisťovania spodných vôd a zvýšenie kvality života občanov.
Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť plynulé odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo všetkých domácností.
Program 4: Komunikácie a verejné priestranstvá
Zámer: Bezpečné a udržiavané cesty v obci, rekonštrukcia miestnych komunikácii.
Komentár k programu:
Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou, výstavbou a rekonštrukciou
komunikácii a chodníkov v obci.
Cieľ programu:
Zabezpečiť bezpečnosť občanov v obci dobudovaním chodníkov a lepších ciest.
Podprogram 4.1.: Údržba miestnych komunikácií
Zámer: Bezpečné a udržiavané cesty v obci.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600, 700 – bežné a kap.v.
Prírastok komunikácií v
metroch

2013
schválený
rozpočet
1500

2013
upravený
rozpočet
2163

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

1541,20

2118

686

0

0

0

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti s údržbou komunikácii v obci, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu,
opravy výtlkov, obrubníkov, zabezpečenie dopravného značenia v obci, kapitálové výdavky na
rekonštrukciu MK a chodníkov a prípravnú a projektovú dokumentáciu a iné položky.
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Cieľ k podprogramu:
Zabezpečiť údržbu a výstavbu ciest, obecných chodníkov. Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych
komunikácií.
Podprogram 4.2.:Údržba verejných priestranstiev
Zámer: Zabezpečiť udržiavané verejné priestranstvá.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600, 700 – bežné a kap.v.
Prírastok prvkov na
verejných priestranstvách

2013
schválený
rozpočet
1210

2013
upravený
rozpočet
16060

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

3964,55

750

4437

0

0

0

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou a budovaním verejných priestranstiev
v obci.
Cieľ k podprogramu:
Zabezpečiť funkčné a príjemné prostredie úpravou centrálnych zón obce dobudovanie
rigolov na odvádzanie dažďových vôd, rovnako aj priestor pre oddychové aktivity.
Program 5: Vzdelávanie
Zámer programu: Kvalitný školský systém pre potreby obce Podhorany.
Komentár k programu:
Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o deti
v predškolskom i školskom veku. Obec Podhorany zabezpečuje prevádzku základnej školy,
materskej školy školského klubu a školskej jedálne. Program predstavuje zabezpečenie príjemného
a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy a zabezpečenie predškolskej výchovy , rovnako
poskytuje vzdelanie prostredníctvom základnej školy, zabezpečuje výživovo hodnotné stravovanie
v jedálni ZŠ a organizovanie aktivít v dobe po vyučovaní prostredníctvom činnosti školského klubu,
všetko v zmysle platnej legislatívy.
Cieľ programu:
Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie v obci.
Podprogram 5.1: Základná škola
Zámer: Zabezpečiť kvalitné základné vzdelávanie v obci.
Podprogram v EUR /
2013
2013
2013
merateľný ukazovateľ
schválený upravený skutočnosť
rozpočet
rozpočet
600 – bežné výdavky
1100
12592
12592
s RK obec
Počet žiakov ZŠ
96

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

1888

3315

91

99
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Komentár k podprogramu:
Základná škola je plne-organizovaná základná škola, ktorá poskytuje základné vzdelanie pre deti a
mládež obce Podhorany a Bádice v rozsahu 1 – 9 ročníka. Táto časť obsahuje udržbu základnej
školy.
Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov Základnej školy.
Podprogram 5.2: Materská škola
Zámer: Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie v obci
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600, 700 – bežné a kap.v.
Počet žiakov MŠ

2013
schválený
rozpočet
45846

2013
upravený
rozpočet
63885

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

63288,98
36

46492
36

47710
30

Komentár k podprogramu:
Podprogram materská škola predstavuje všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie
plynulého a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup
do základnej školy. Plánované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy
a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky
MŠ ako je elektrická energia, plyn, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a hlavne
na údržbu materskej školy.
Cieľ podprogramu: Vytvoriť potrebné prostredie pre deti v MŠ a podmienky pre kvalitnú
prípravu detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ.
Podprogram 5.3: Školský klub
Zámer: Zabezpečiť deťom v rámci mimoškolských aktivít hodnotné a organizované využitie
voľného času.
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600 – bežné výdavky ŠK
Počet žiakov ZŠ

2013
schválený
rozpočet
13302

2013
upravený
rozpočet
14647,10

2013
skutočnosť

2012
skutočnosť

2011
skutočnosť

14647,10
32

13302
32

31

Komentár k podprogramu:
Podprogram školský klub predstavuje všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého
a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do
základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné
vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako
je elektrická energia, plyn, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba
školského klubu.
Cieľ podprogramu:
Ponúknuť deťom v rámci mimoškolských aktivít hodnotné a organizované využitie voľného času.
25

Podprogram 5.3: Školská jedáleň
Zámer: Zabezpečiť vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti v MŠ , žiakov ZŠ a
ostatných zamestnancov
Podprogram v EUR /
merateľný ukazovateľ
600 – bežné výdavky ŠJ
Počet stravujúcich sa detí

2013
schválený
rozpočet
15766

2013
upravený
rozpočet
20920,93

2013
skutočnosť
20920,93
94

2012
2011
skutočnosť skutočnosť
78

86

Komentár k podprogramu:
Podprogram školská jedáleň predstavuje všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého
a kvalitného chodu školskej jedálne. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy,
platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie
prevádzky školskej jedálne ako je elektrická energia, plyn, poštové a telekomunikačné služby,
všeobecný materiál a údržba školskej jedálne.
Cieľ podprogramu:
Zabezpečiť vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti v MŠ, žiakov ZŠ a ostatných
zamestnancov
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13. Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95
Ministerstvo financií SR
Sekcia rozpočtovej politiky
Odbor rozpočtovej regulácie
Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95
(v eurách)
Číslo riadku

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

Suma

1

PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)

654 225

2

v tom: daňové príjmy (100)

301 069

3

nedaňové príjmy (200)

40 353

4

granty a transfery (300)

290 658

5

príjmové finančné operácie (400, 500)

22 145

6

z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

22 145

7

prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

0

8

VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)

623 394

9

v tom: bežné výdavky (600)

537 819

10

kapitálové výdavky (700)

64 106

11

výdavkové finančné operácie (800)

21 470

12

Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)

30 831

13

Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)

30 156

14

Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r.15 - r.16)

-307

15

stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia

8008,19

16

stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka

8314,98

17

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r.19 - r.18)

18

stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia

19

stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka

-6 729
15478,71
8749,69

20

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)

-7 036

21

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)

23 120

Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce.
Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

V Podhoranoch, dňa 14.5.2014
Vypracovala: Ing. Nina Jarošová

v.r.
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce Podhorany
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Uznesenie č. 9/2/2014 zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 19.5.2014
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch dňa 19.5.2014 prerokovalo:
−
Návrh záverečného účtu Obce Podhorany za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch schvaľuje:
−
Záverečný účet Obce Podhorany za rok 2013 a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením
„bez výhrad“.
Poslanci uznesenie schválili.
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