Záverečný účet Obce Rankovce
za rok 2014

Predkladá : Stanislav Hada, starosta obce
Vypracovala : Lada Vávrová
Spracovaný na základe § 16 zákona 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy

V Rankovciach, 10. 6. 2015
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Záverečný účet Obce RANKOVCE za rok 2014.
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č.13/2013
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 1.12.2014 uznesením č. 12/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých €

409428

Rozpočet
po zmenách
465564

208762
200666
0
408803

225898
161666
78000
430879

180886
89400
138517
625

199162
93200
138517
34685

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v celých €
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
465564
493409
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
124373

Skutočnosť k 31.12.2014
154178

% plnenia
105,95

% plnenia
123,96

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 120 500,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 149 725,- €, čo predstavuje plnenie na
124 %.
b) Daň z nehnuteľností
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Z rozpočtovaných 3680 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4299 €, čo je 116 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3798,91 €, dane zo stavieb boli v sume.500,19
€ . K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2875 €.
c) Daň za psa Z rozpočtovaných 193 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 154 €, čo je
80 % plnenie.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Z rozpočtovaných 5500 € bol
skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3517 €, čo je 64 % plnenie.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
4793

Skutočnosť k 31.12.2014
5854

% plnenia
122

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1403 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1062 €, čo je 76 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3390 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4792 €, čo je 141 %
plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných
prístrojov, ktoré sú v sume 3 000 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2014
336398

Skutočnosť k 31.12.2014
333377

% plnenia
99

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Poskytovateľ
ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice
MPC Prešov
MV SR
OÚ Košice. Odbor školstva
Okresný úrad ŽP Košice
Imlement.Agentúra ZASI
OÚ CDPK, Košice
MV SR
ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice

Suma v €
14463
5940
2014
398
6969
3912
1140
59
22757
32
246
1943
8084

Účel
Osbitný príjemca prídavkov na deti
Transfer na VPP
Transfer na stravu pre deti v MŠ
Školské potreby pre deti v HN
Na asistenta učiteľa MŠ
Na voľby
Školstvo
Transfer na životné prostredie
Na sociálnu prácu
Na cestnú dopravu
Na Register obyvateľov
Na zamestnanosť
Osobitný príjemca soc. dávky

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia
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161 666

164 973
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a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 0
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív činil 17 615 €
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 148 666 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 147 357 €, čo
predstavuje 99 % plnenie.
V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v €
Investičná akcia
141 357 Infraštruktúra B3 - kanalizácia
6 000 Kamerový systém

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
78 000

Skutočnosť k 31.12.2014
78 449

% plnenia
100,5

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v celých €
Rozpočet na rok 2013
430879

Skutočnosť k 31.12.2013
479896

% plnenia
111

Skutočnosť k 31.12.2014
245763

% plnenia
123

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
199162
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Požiarna ochrana
Odpadové hospodárstvo
Ochrana životného prostredia
Vodné hospodárstvo
Odpadové vody- kanalizácia
Verejnoprospešné práce
Cesty
Verejné osvetlenie
Kultúra, šport

Rozpočet
69393
790
9000
2820
1300
1795
8846
400
3000
2450

Skutočnosť
89299
270
10456
965
576
8503
8473
2656
3173
4621

% plnenia
128
34
86
34
44
473
95
664
106
188
5

Vzdelávanie – predškolská výchova
Vzdelávanie – školské stravovanie
Opatrovateľská služba
Terénna sociálna práca
Osobitný príjemca - dávky
Spolu

44502
11700
3369
29797
10000
199162

57928
11854
1913
36160
8912
245763

130
101
57
121
89
123

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Spoločného stavebného úradu, Spoločného
školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva
s výnimkou právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Obec v rozpočtovanom období neposkytla bežný transfer
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec v rozpočtovom roku splatila pôžičku vo výške 5000 Eur.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
93 200

Skutočnosť k 31.12.2014
90 567

% plnenia
97

v tom :
Funkčná klasifikácia
Predškolská výchova
Cesty
Spolu

rozpočet
81800
11400
93 200

skutočnosť
85167
5400
90 567

% plnenia
104
47
97

a) Predškolská výchova
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Rekonštrukcia Materskej školy - v sume 85167 €,
b) Cesty
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií - v sume 5400 €,

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
138517

Skutočnosť k 31.12.2014
143566

% plnenia
103
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Obec splatila 143566 € pôžičky poskytnutej od právnickej soby na spolufinancovanie
výstavby kanaizácie – projekt Infraštruktúra B3.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2014
Rozpočet po
zmenách 2014
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce za rok 2014

Skutočnosť
k 31.12.2014
v€

465564

493409,66

225898
161666
78000
430879

249987,91
164172,75
78449,00
479896,50

199162
93200
138517
34685

245763,23
90566,97
143566,30
13513,16

Prebytok rozpočtu v sume 13513,16 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 6427,00 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 13513,16 EUR
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 427,00 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 427,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6000,00 EUR, a to na :
- kamerový systém v sume 6000,00 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 7086,16 EUR.
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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

Suma v €

ZS k 1.1.2014

2 127,55

Prírastky - z prebytku hospodárenia

3047,73

- ostatné prírastky

0,20

Úbytky - použitie rezervného fondu :

0

- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

40,83

KZ k 31.12.2013

5 134,65

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Povinný prídel do
sociálneho fondu obec odvádza na účet ZO SLOVES Valaliky

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

2573885

2577431

Neobežný majetok spolu

2487950

2555808

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

2365995

2433853

Dlhodobý finančný majetok

121954

121954

Obežný majetok spolu

85935

21556

3

10

Dlhodobé pohľadávky

171

638

Krátkodobé pohľadávky

4184

2260

Finančné účty

81577

18648

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

2573885

2577431

Vlastné imanie

425898

445065

-24397

12049

Rezervy

7813

600

Zúčtovanie medzi subjektami VS

78449

6427

Dlhodobé záväzky

11656

95,78

Krátkodobé záväzky

37006

31919

Bankové úvery a výpomoci

218273

86280

Časové rozlíšenie

1794788

2007044

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči právnickej osobe

0
7 207
6 427
8 406
86280

€
€
€
€
€

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií

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

10. Podnikateľská činnosť
9

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

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

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
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.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené právnické osoby
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2014 poskytla dotáciu v súlade so VZN č.4/2007 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

250

0

-4-

-2ECAV Rankovce – bežné výdavky na detský tábor

250
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Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR Košice

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

Osbitný príjemca prídavkov
na deti
Transfer na VPP

14463

14463

0

5940

5940

0

2014

1587

427

398

398

0

MPC Prešov

Transfer na stravu pre deti
v MŠ
Školské potreby pre deti
v HN
Na asistenta učiteľa MŠ

6969

6969

0

MV SR

Na voľby

3912

3912

0

OÚ Košice. Odbor
školstva
Okresný úrad ŽP
Košice
Imlement.Agentúra
ZASI
OÚ CDPK, Košice

Školstvo

1140

1140

0

MV SR

Na Register obyvateľov

ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice

ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice

Ministerstvo
vnútra SR

Transfer na životné
prostredie
Na sociálnu prácu

59

59

65

22757

22757

0

Na cestnú dopravu

32

32

0

246

246

0

Na zamestnanosť

1943

1943

0

Osobitný príjemca soc.
dávky
Kapitálový transfer na
kamerový systém

8084

8084

0

6000

0

6000

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec
0

0

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0
Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Obec

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0
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Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0
VÚC

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0
Suma prijatých
finančných
prostriedkov

0

Vypracovala: Lada Vávrová

Rozdiel
0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

Predkladá: Stanislav Hada
starosta obce

V Rankovciach, dňa 10.6.2014
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