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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č. 259/2013.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 2.3.2014 uznesením č. 23/2014
- druhá zmena schválená dňa 15.5.2014 uznesením č. 42/2014
- tretia zmena schválená dňa 13.8.2014 uznesením č. 57/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 10.11.2014 uznesením č. 87/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

593 399

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
810 038

592 553
0
846

670 508
139 465
65

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

593 399

810 038

497 610
47 187
48 602

646 549
174 887
18 602

0

0

Schválený
rozpočet

Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
810 038

Skutočnosť k 31.12.2014
830 485,03

% plnenia
102,52

Z rozpočtovaných celkových príjmov 810 038 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
830 485,03 EUR, čo predstavuje 102,52 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
670 508

Skutočnosť k 31.12.2014
696 771,03

% plnenia
103,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 670 508 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
696 771,03 EUR, čo predstavuje 103,91 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
488 256

Skutočnosť k 31.12.2014
499 450,96

% plnenia
102,29

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 421 701 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 423 040,48 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,3 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 39 005 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 44 247,96 EUR, čo je
113,4 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 434,57 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 23 768,11 EUR a dane z bytov boli v sume 45,28 EUR.
K 31.12.2014 obec eviduje neuhradené pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 302,46 €
(z toho za rok 2009 =27,59 EUR, za rok 2010 =44,29 EUR, za rok 2011 =123,75 EUR, za rok
2012 =162,75 EUR, za rok 2013 =206,04 EUR a za rok 2014 =738,04 EUR)
Daň za psa ......príjem bol 758,73 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva ..........príjem bol 140 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 23 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 27 740,79 EUR, čo je
117,5 % plnenie.
K 31.12.2014 obec eviduje neuhradené pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 12 264,23 EUR.
( z toho za rok 2004 =99,85 EUR, za rok 2005 =278,59 EUR, za rok 2006 =439,43 EUR, za rok
2007 =504,45 EUR, za rok 2008 =855,25 EUR, za rok 2009 =801,29 EUR, za rok 2010=982,98
EUR, za rok 2011=800 EUR, za rok 2012 = 1934,53 EUR, za rok 2013 = 1581,59 EUR, za rok
2014 = 3 986,27 EUR)
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
89 460

Skutočnosť k 31.12.2014
97 095,99

% plnenia
108,54

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 55 485 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 54 930,32 EUR, čo je
99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z úhrad za nedobytný priestor v sume 531,10
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 54 399,22EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 8 275,70 EUR, čo je
141,5 % plnenie.
Poplatky za porušenie predpisov – úroky .....príjem vo výške 1 626,30 EUR.
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ............príjem vo výške 81 EUR.
Iné poplatky v celkovej výške 32 182,67 EUR.
Uvedený príjem predstavuje príjem za služby domu smútku v sume 101 EUR, za hrobové miesta
v sume 793 EUR, fax a kopírovacie práce v sume 17,20 EUR, za relácie v miestnom rozhlase
v sume 272 EUR, príjem z poplatku za užívanie technických zariadení na Čingove v sume 4 142
EUR, príjem za vodné v sume 1 274,78 EUR, príjem za školné v Materských škôlkach v sume
3 679 EUR, príjem z príspevku za poskytovanie opatrovateľskej služby v sume 1 827,20 EUR,
príjem z PO v sume 2 304,15 EUR, príjem z predaja odpadových nádob a ostatného materiálu
v sume 1 493,69 EUR, príjem zo stočného v sume 16 278,65 EUR.
K 31.12.2014 obec eviduje neuhradené pohľadávky na poplatku za stočné v sume 8 595,57 EUR.
(z toho za rok 2012 =1 375,32 EUR, za rok 2013 =2 932,32 EUR, za rok 2014 =4 287,93 EUR.)
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
722

Skutočnosť k 31.12.2014
857,08

% plnenia
118,71

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 722 EUR, bol skutočný príjem vo výške 857,08
EUR, čo predstavuje 118,71 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, z odvodov z hier,
z vkladov na bankových účtoch.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 78 070 EUR bol skutočný príjem vo výške 86 502,9
EUR, čo predstavuje 110,8 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR, Spišská Nová Ves
UPSVaR, Spišská Nová Ves
UPSVaR, Spišská Nová Ves

Suma v EUR
Účel
234,78 Osobitný príjemca-rodinné prídavky
6 590 Hmotná núdza- stravné
597,60 Hmotná núdza- uč. pomôcky predškoláci
5

MF SR –Okresný úrad SNV
Krajský školský úrad Košice
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
ESF
UPSVaR
ŠR – rómske komunity
UPSVaR

592,35
3 798
1 669,35
77,54
145
3168,74
18 769,64
40 342,51
8 000
2 517,39

Register obnovy obyvateľov
Učebné pomôcky MŠ
Prenesené kompetencie – stavebný úrad
Prenesené kompetencie- cestná doprava
Prenesené kompetencie- živ. prostredie
Voľby / EP, prezident , samospráva /
Mzdy, odvody sociálnych pracovníkov
Aktivačná činnosť, ostatní zamestnanci
Odstránenie skládky Letanovský mlyn
Osobitný príjemca –dávky hm. núdzi

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Príjmom v obci boli transfery z rozpočtu obce- t.j. réžia od stravníkov v školskej jedálni a to
v sume 12 864,10 EUR.

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
139 465

Skutočnosť k 31.12.2014
133 667,80

% plnenia
95,85

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 139 465 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
133 667,80 EUR, čo predstavuje 95,85 %.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 139 465 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 112 767,80 EUR, čo
predstavuje 80,9 % plnenie.

Granty a transfery
Skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 20 900 EUR.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
ŠR- rómske komunity
ŠR – rómske komunity

Suma v EUR
Účel
7 000 Kamerový systém v obci
13 900 Oplotenie ZCŠ a MŠ, ul.Školská

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
65

Skutočnosť k 31.12.2014
46,20

% plnenia
18,80

Z rozpočtovaných finančných príjmov 65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 46,20
EUR, čo predstavuje 18,8 % plnenie.
V roku 2014 nebol prijatý úver a ani nebolo schválené použitie rezervného fondu .

6

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
810 038

Skutočnosť k 31.12.2014
806 970,67

% čerpania
99,62

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 810 038 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 806 970, 67 EUR, čo predstavuje 99,62 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
616 549

Skutočnosť k 31.12.2014
676 011,20

% čerpania
109,64

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 616 549 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume
676 011,20 EUR, čo predstavuje 109,64 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 235 784 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 237 406,03 EUR,
čo je 100,69 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, ,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov , ostatných zamestnancov prijatých cez
UPSVaR a pracovníkov školstva
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 85 363 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 78 407, 17 EUR, čo
je 91,85% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 252 049 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 319 018,78 EUR,
čo je 126,57 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby, GP,
poistné, poštovné, poplatky za energie, pokuty a penále.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 24 453 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 23 164,98 EUR, čo
predstavuje 94,73 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 18 900 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 18 014,24 EUR,
čo predstavuje 95,31 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
a) Vrátenie príjmov z minulých rokov
Z rozpočtovaných 26 778 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 86 778 EUR, čo
predstavuje 324,10 % čerpanie. Boli vrátené prostriedky vo výške 60 000 € - odstúpenie od
kúpno-predajnej zmluvy Ing. Kacvinský Štefan, ktoré boli plánované v ďalšom roku, ale na
základe rozhodnutia súdu a príkazu o úhrade boli uhradené v roku 2014.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
174 887

Skutočnosť k 31.12.2014
115 565,70

% čerpania
66,08

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 174 887 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 115 565,70 EUR, čo predstavuje 66,08 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
18 602

Skutočnosť k 31.12.2014
15 393,77

% čerpania
82,75

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 18 602 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 15 393,77 EUR, čo predstavuje 82,75 % čerpanie. Celé čerpanie bolo na splácanie
istiny z prijatých úverov.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR

Bežné príjmy spolu

696 771,03
676 011,20
20 759,83
133 667,80
115 565,70
18 102,10
38 861,93
-22 159,04
16 702,89

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

46,20

Výdavky z finančných operácií

15 393,77

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-15 347,57
830 485,03
806 970,67
23 514,36
-22 159,04

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

1 355,32
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Prebytok rozpočtu v sume 38 861,93 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 22 159,04 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 16 702,89 EUR
Zostatok finančných operácií v sume –15 347,57 EUR je krytý prebytkom bežného rozpočtu.
(t.j. ponížená tvorba rezervného fondu z prebytku rozpočtu)
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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 259,04
EUR, a to na odstránenie
skládky pri Letanovskom mlyne
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 20 900
EUR, a to na :
- oplotenie ZCŠ + MŠ , ul. Školská vo výške 13 900 EUR
- kamerový systém vo výške 7 000 EUR
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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 1 355,32 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
84,32
18,88

247,97

351,17
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
264,80
2 214,95
-----1 492,63
905,---24,38
57,74

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Majetok spolu

4 175 544,67

4 102 548,20

Neobežný majetok spolu

4 121 574,96

4 030 449,79

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

3 905 648,52

3 814 523,35

Dlhodobý finančný majetok

215 926,44

215 926,44

Obežný majetok spolu

52 816,53

70 760,20

706,85

182,37

0

0

1558,75

358,75

49 281,03

45 776,50

1269,90

24 442,58

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1153,18

1338,21

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 175 544,67

4 102 548,20

Vlastné imanie

1 557 696,41

1 616 522,59

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1 557 696,41

1 616 522,59

896 408,20

810 611,56

18 842,26

2 480

46,20

0

Dlhodobé záväzky

322 099,28

302 786,80

Krátkodobé záväzky

239 804,27

195 788,57

Bankové úvery a výpomoci

315 616,19

309 556,19

1 721 440,06

1 675 414,05

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné (FO,zábezpeka, SF, ŠJ)

309 556,19
272 556,11
143 433,59
18 072,82
25 857,99
38 654,86

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadne nové zmluvy o úvere. Úvery boli poskytnuté
v predchádzajúcich rokoch ako dlhodobé na výstavbu 12b.j. a 24b.j., splátky úveru budú
štvrťročné a splátky úrokov mesačné.
P.č.

Poskytovateľ úveru

1.
2.
3.
4.

ŠFRB- 12b.j.
ŠFRB- 24b.j.
Municipálny na ČOV
Úver na chodník – RCO

Dátum prijatia
úveru
25.3.2002
17.10.2011
6.8.2003
14.6.2012

Zostatok k 31.12.2014
144 006,85
128 549,26
275 000,00
34 556,19

Splatnosť
r. 2032
r. 2041
r. 2020
r. 2020
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Služby obce:
Celkové náklady
24 929, 92 EUR
Celkové výnosy
24 142,26 EUR
Hospodársky výsledok – strata
787,66 EUR
Rozhodnutím obecného zastupiteľstva príspevková organizácia Služby obce je k 31.12.2014
zrušená.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel poskytla dotáciu iba TJ, ktorá mala v roku 2014 už právnu subjektivitu.
K 31.12.2014 neboli poskytnuté iné dotácie, pretože, skauti, chovatelia, turisti, hospodárili cez
rozpočet obce, nemajú právnu subjektivitu .
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
chod a turnaje

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3 500 EUR

3 500 EUR

0

-4-

K 31.12.2014 nebola vyúčtovaná dotácia, ktoré boli poskytnutá TJ Slovenský raj s odôvodnením
neposkytnutia celej čiastky vo výške 5000 € podľa podpísanej zmluvy o poskytnutí dotácie.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonávala v roku 2014 podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) rozpočtom iných obcí
c) štátnemu rozpočtu a ostatným subjektom verejnej správy
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 voči zriadeným PO, t.j. príspevkovým organizáciám:
Príspevkovej organizácii v roku 2014 nebol prevedený žiadny príspevok a k 31.12.2014 bola
zrušená príspevková organizácie Služby obce , pretože neplnila štatút príspevkovej organizácie.
b.Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2014 poskytla dotáciu v súlade s dodatkom č. 3/2014 k VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

332,79
266,24
133,12
110,92
22,18
488,12
310,60
12090

332,79
266,24
133,12
110,92
22,18
488,12
310,60
12090

CVČ Z.Nejedného, Sp.Nová Ves - bežné výdavky
CVČ ADAM, Sp.Nová Ves – bežné výdavky
CVČ Komenského, Sp.Nová Ves- bežné výdavky
CVČ Lipová, Sp.Nová Ves – bežné výdavky
CVČ Javorová, Sp.Nová Ves- bežné výdavky
CVČ Smižany- bežné výdavky
CVČ Rímskokatolícka cirkev – bežné výdavky
RKC na školský klub-bežné výdavky
( na prevádzku a mzdy ZCŠ-šk.klub)

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0
0
0
0
0
0
0
0

c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a ostatným subjektom verejnej správy
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-3-

ÚPSVaR

Hmotná núdza – bežné 6590

4773

1817(vrátené)

ÚPSVaR

Učebné pomôckybežné
Voľby,referendum –
bežné
Prídavky na deti –
bežné
Prenesený výkon ŠSREGOB- bežné

597,60

597,60

0

3168,74

3168,74

0

234,78

164,64

70,14(vrátené)

592,35

592,35

0

Prenesený výkonstavebný poriadokbežné

1 669,35

1 669,35

0

Prenesený výkonživotné prostrediebežné

145

145

0

OÚ SNV
UPSVaR
Obvodný
úrad SNV
Krajský
stavebný
úrad Košice
Obvodný
úrad ŽP
Košice
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Odvodný
úrad c.k.

Prenesený výkon –
miestne komunikáciebežné

77,54

0

Aktivačná
40 342,51
činnosť,opatrovateľky,
Výchova a vzdelávanie 3798
detí MŠ – bežné

40 342,51

0

3798

0

Mzdy, odvody
sociálnych
pracovníkov-bežné
Odstránenie skládky
Letanovský mlyn

18 769,64

18 769,64

0

8 000

6 740,96

1259,04(nevyčerpané)

Osobitný príjemca –
dávky hm. núdzi
Kamerový systém
v obci – kapitálové
Oplotenie ZCŠ a MŠ,
ul.Školská-kapitálové

2 517,39

2 517,39

0

7 000

0

7 000

13 900

0

13 900

77,54

a doprava,
Košice
UPSVaR
Krajský
školský
úrad Košice
ESF
ŠR –
rómske
komunity
UPSVaR
ŠR-rómske
komunity
ŠR-rómske
komunity

Nepoužité dotácie poskytnuté v roku 2014 – bežné (vyčerpanie do 31.3.2015) a kapitálové
možnosť vyčerpať do dvoch rokov od poskytnutia.

12. Hodnotenie plnenia rozpočtu obce (podľa jednotlivých položiek )
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Kubičárová Marcela

Predkladá: Mgr. Zuzana Nebusová
Starostka obce

V Spišských Tomášovciach dňa 2.3.2015
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 1355,32 EUR.
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