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Obec: V.H.Kalinka

Záverečný účet Obce V.H.Kalinka za rok 2013
1.Rozpočet obce na rok 2013
Obec V. H.-Kalinka je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a
finančnými prostriedkami v súlade so zákonmi č. 523/2004 Z.z. - o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a 431/2002 Z.z. o účtovníctve
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý bol zostavený za obdobie kalendárneho
roka 2013. Návrh rozpočtu bol predložený obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie dňa
08.03.2013 pod uzn. č. 8/2013, kedy bol aj schválený. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v
celkovej výške 157478 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
V priebehu roka nebolo treba meniť rozpočet. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s
činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, fyzickým a právnickým osobám.
Príjmy a výdavky sú v rozpočte členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.
Plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené ťažbou dreva v obecnom lese. Rozpočet bol ovplyvňovaný aj
zmenami týkajúcimi sa účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zmenami vo vývoji
dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb, ktorá je obci poskytovaná vo forme
podielových daní, dotáciami, ktoré neboli dopredu určené a vznikli v priebehu roka, napr. dotácie na
cesty a zvýšenie miezd učiteľov a nepedagogických pracovníkov Materskej školy vo V.H.Kalinke.
Zmluvou s CVČ – Maja, pôsobiaceho v základnej škole v Slatinských Lazoch, tiež vznikli
neočakávané výdavky. Avšak efektívnym hospodárením a dobre nastavenými rezervami sa podarilo
ukončiť rok s kladným hospodárskym výsledkom.

Rekapitulácia rozpočtových príjmov za rok 2013 ( Výkaz Fin- 1-04)
schválený
Bežný rozpočet spolu
Kapitálový rozpočet
Fin. operácie
Spolu príjmy

upravený

Skutočnosť k 31.12.2013

157378 nebol

161238,61

100 nebol

0

0 nebol

0

157478 0

161238,61

Z rozpočtových príjmov (finančné operácie) bola vyňatá položka 223001 a 223003, ktorá sa
nerozpočtuje. Je to príjem stravného a réžie z Materskej školy vo V.H.Kalinke na základe zákona
245/2008 Z.z. a jeho noviel. Tiež bola vyňatá položka 454001 – príjmy z RF obce, ktorá bola
rozpustená do rozpočtu obce v sume 5355,89 €. Je to rozdiel z výsledku hosp. z roku 2012 a
prevodom na účet RF obce podľa rozhodnutia zastupiteľstva zo dňa 08.03.2013 pod uzn. č. 8/2013.

Vypracovala : Anna Gondová

2

Obec: V.H.Kalinka
Rekapitulácia výdavkov za rok 2013 (Výkaz FIN- 1 - 04)
schválený

upravený

Bežný rozpočet spolu

Skutočnosť k 31.12.2013

152348

nebol

138070,34

5130

nebol

10725,01

Kapitálový rozpočet
Fin. operácie

nebol

Spolu výdavky

157478

nebol

148795,35

Z rozpočtových výdajov (finančné operácie) bola vyňatá položka 633011 ktorá sa nerozpočtuje. Je
to výdaj stravného za potraviny do školskej stravovne Materskej školy vo V.H.Kalinke na základe
zákona 245/2008 Z.z. a jeho noviel.
Výsledok rozpočtového hospodárenia v schvaľovaní - je rozdiel medzi rozpočtovými príjmami
a výdavkami čo je prebytok v sume 12443,26 €.
Bežné príjmy – dotácie a transfery
Okrem vlastných bežných príjmov dostala obec V.H.Kalinka aj dotácie na bežné výdavky a to
nasledovne:
Poskytovateľ

účel

Poskytnutá Vyčerpaná
suma
suma

Vrátené nezúčtované

Krajský úrad pre cestnú dopravu
B.B.

oprava

18

18

0

Krajský stavebný úrad, B.B.

Stavebný úrad Vígľaš,
plat, odvody, materiál

338,52

338,52

0

Strava, ŠJ pri MŠ, ÚPSVaR Detva stravovacie návyky
sociálne slabších rodín

175

156

- 19

Podpora výchovy k plneniu
školských pov. dieťaťa ohr. soc.
vylúčením, ÚPSVaR Detva

školské potreby

0

0

0

Voľby do samosprávy kraja, I. A
II. kolo

odmeny komisárom,
materiál, odvody do
poisť. cestov. náhrady

1120

902,40

- 84,38

Krajský školský úrad,

výchova a vzdelávanie
pre MŠ

748

748

0

Krajský úrad životného prostredia prenesený výkon
B.B.
starostlivosti o živ.pr.

38,19

38,19

0

REGOB, OÚ Zvolen

120,12

120,12

0

2557,83

2321,23

-103,38

Spolu – prevod
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Spolu – prevod

2557,83

2321,23

-103,38

Ministerstvo financií SR

Zvyšovanie platov nep. 1415

1415

0

Gogová Amanda

Rodinné prídavky

161,70

138,60

23,10

MDVaRR SR, Bratislava

Oprava miestnych
komunikácií

4691,23

4691,23

0

Matrika, Ministerstvo vnútra SR,

úhrada nákladov
preneseného výkonu

1807,10

1807,10

0

10632,86

10373,16

-80,28

Spolu

Transfery v bežnom rozpočte boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové výdaje sa týkali vodovodného prepojenia a ihriska v katastri obce V.H.Kalinka.
Financovanie prebehlo z vlastných zdrojov.
2.Evidencia a hospodárenie s majetkom obce
Obec eviduje majetok v zmysle platných predpisov a podľa toho s majetkom obce i nakladá. Obec
chráni majetok pred poškodením a odcudzením bezpečnostnými opatreniami uzatvorením poistných
zmlúv.
K 31.12.2013 bola vykonaná inventarizácia majetku, stavu finančných prostriedkov na účtoch v
peňažnom ústave Vúb a.s., pokladni a stavu pohľadávok a záväzkov.
3.Rekapitulácia aktív a pasív za rok 2013 v € ( Súvaha ÚČ ROPO SPOV 1-01)
Aktíva

Účet

Označenie

Suma k 31.12.2013
v€

21

Stavby

22

Samostatne hnuteľné veci

23

Dopravné prostriedky

31

pozemky

42

Obstaranie DHM

11625,70

63

Cenné papiere

73 746,00

112

Materiál na sklade (ŠJ)

211

pokladňa

213

ceniny

221

Bankové účty

318

Pohľadávky nedaňové- voda
Prevod - spolu
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Prevod - spolu

779904,56

319

Pohľadávky daňové

278,82

381

Náklady budúcich období

136,29

Spolu aktíva - majetok

780319,67

Pasíva
TR.

Označenie

321 Dodávatelia

Suma k 31.12.2013 v €
422,03

323 Rezervy zákonné

12921,05

324 prijaté preddavky

89,03

341 Daň z príjmov
384 výnosy budúcich období
383 Výdavky budúcich období

5,04
153090,32
23,10

415 oceňovacie rozdiely z kap. účastín

1 748,39

428 nevysp. výsledok hosp. min. rokov

591003,03

431 výsledok hosp. Za účtovné obdobia

20910,90

472 záväzky zo soc. fondu
Spolu pasíva – vlastné záväzky a imanie

106,78
780319,67

Strana aktív a pasív je vyrovnaná.

4. Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a v pokladni.
Obec má všetky bankové účty vedené vo VÚB banke, pobočka Detva, zostatok k 31.12.2013 je
nasledovný:
Názov účtu
Zostatok k 31.12.2013
Flexibizni- základný bežný účet – 6624412/0200

34727,07

Účet ŠJ – MŠ – 1500564157/0200

188,73 €

Dotačný účet – 1500531953/0200

606,71

Sociálny fond – 1131427658/0200

106,78

Rezervný fond – 1230006624412/0200

7079,03

Spolu účty
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Pokladňa obce je vedená Pokladničnou knihou a Hlavnou knihou v PC, ktoré sa musia pri riadnej
či mimoriadnej uzávierke zhodovať – zostatok k 31.12.2013 je - 238,37 €.
5. Prehľad o stave a vývoji záväzkov a pohľadávok.
Obec nemá k 31.12.2013 žiadne záväzky ani úvery voči žiadnej banke či subjektu.
Vykazuje záväzky voči zamestnancom zo soc. fondu vo výške 106,78 €, voči dodávateľom
predpísané faktúry v decembri a uhradené v januári vo výške 422,03 €, prijaté preddavky Školskej
jedálne pri MŠ vo výške 89,03 €.
Nedaňové pohľadávky za vodu vo výške 319,43 € a daňové vo výške 278,82 €. Zoznam daňových a
nedaňových pohľadávok je k nahliadnutiu v kancelárii hospodárky obce p. Gondovej.
6. Tvorba a použitie finančných fondov za obec :
Rezervný fond : počiatočný stav – 6484,03 €
použitie - bol doplnený o výsledok hospodárenie v sume 595 €
konečný stav – 7079,03
Sociálny fond : počiatočný stav – 109,32 €
použitie – bol rozpustený dňa 02.12.2013 vo výške – 512 € vo forme stravných lístkov
rovnakým podielom v zmysle zákona č. 553/2003 pre každého zamestnanca okrem starostu obce,
ktorý SF netvorí
konečný stav – 106,78 €.
7.Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec V. H. Kalinka neprevzala žiadne záruky poskytované fyzickým osobám, podnikateľom ani
PO.
Výsledok hospodárenia a záverečný účet obce za rok 2013 bol vypracovaný z týchto podkladov :





Výkaz ziskov a strát
Výkaz o plnení vybraných finančných ukazovateľov
Súvaha
Poznámky k účtovnej uzávierke

Všetky uvedené materiály sú k nahliadnutiu v účtovnej jednotke. Zároveň boli predložené
nezávislým audítorom dňa 17.01.2014, kedy bol vykonaný nezávislý audit v zmysle § 16 zákona
583/2004 Z.z.

8. Finančné kontroly
Finančné kontroly boli vykonané v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. a jeho noviel. Predbežná
kontrola príjmov a výdavkov bola vykonaná pri každej účtovnej operácii a doklade.
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Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia v roku 2013, navrhujem obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce ako aj celoročného hospodárenia Obce
V.H.Kalinka za rok 2013.
V súlade s § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.a jeho noviel o rozpočtových pravidlách, navrhujem
prebytok hospodárenia vo výške 12443,26 € rozdeliť nasledovne: 7443,26 € presunúť na účet
rezervného fondu obce a zvyšných 5000 € ponechať ako rezervu vo vytvorenom rozpočte na rok
2014.

Vo V.H. Kalinka dňa 10.02.2014
Vypracovala : Gondová Anna

Schválil : Ing. Michalec Pavel
starosta obce

Poznámka: Záverečný účet bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch :
1 – účtovná jednotka
1 – zaslaný audítorom- bude súčasťou audítorskej správy z overovania účtovnej závierky
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