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Záverečný účet Obce Snežnica 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 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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné 

operácie ako schodkové. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 67.  

Bol zmenený trikrát : 

- 1. zmena  schválená dňa 22.03.2013 uznesením č. 77, 

- 2. zmena schválená dňa 23.08.2013  uznesením č. 92, 

- 3. zmena schválená dňa 22.11.2013  uznesením č. 96. 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2013                                                                                                                                                                   

 

Rozpočet obce v celých €: 

 

 

 

 

 

z toho :  

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet ZŠ a MŠ: 

 

 

 

 

Príjmy celkom 697 257  

Výdavky celkom 673 272 

Hospodárenie obce – prebytok 23 985 

Bežné príjmy 677 330 

Bežné výdavky 264 417 

Prebytok bežného rozpočtu 412 913 

Kapitálové príjmy 94 

Kapitálové výdavky 19 056 

Schodok kapitálového rozpočtu -18 962 

Príjmové finančné operácie 14 333 

Výdavkové finančné operácie 25 485 

Hospodárenie z fin. operácií -11 152 

Príjmy ZŠ a MŠ 5 500 

Výdavky ZŠ a MŠ 364 314 

Schodok rozpočtu -358 814 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v € 
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

697 257 697 565,21 100,04 % 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

267 384 267371,59 99,99 % 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  244 783 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 244 783,89 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 100 %. 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 076 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 6 062,05 EUR, čo 

je 99,77 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 1 787,36 EUR, dane zo stavieb 

boli vo výške 4 269,46 EUR a dane z bytov vo výške 5,23 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 3 615,32 EUR. 

c) Ostatné daňové príjmy 

Z rozpočtovaných 16 525 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 16 525,65 €, čo je 

100,00 % plnenie. Príjmy z dane za psov boli vo výške 510 €, daň za užívanie verejného 

priestranstva vo výške 405 € a poplatky za vývoz komunálneho odpadu vo výške 15 610,65 €. 

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky za poplatok za vývoz komunálneho odpadu vo výške 

779,12 €. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

40 242 40 232,42 99,997 % 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  24 019 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 24 016,14 €, čo je 

99,98 % plnenie. Ide o príjem z podielu na zisku v spoločnosti LOM SB, s.r.o. vo výške 

14 104,60 €, za prenájom bytov a priestorov v budove KD vo výške  9 137,69 € 

a distribučného káblového systému vo výške 773,85 €. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 3 540 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 3 539,10 €, čo je 99,97 

% plnenie.  

Pokuty, penále – rozpočet vo výške 20 €, plnenie vo výške 20 €. 

Príjem za spotrebu vody, stočné vo výške 27 053,80 €, príjem za relácie v MR vo výške 

270 €, príjem za opatrovateľskú službu vo výške 1 329,64 €, za separovaný zber vo výške 

1 337,10 €, za služby domu smútku 13,20 €, za elektrinu v lome vo výške 1065,64 €, za 

elektrinu v nocľahárni 114 €, za predaj odpadových nádob vo výške 92,40 €, za práce pre lom 

vo výške 4 347,54 €.  

Poplatky za prípojky na celo-obecný vodovod vo výške 600 €, prípojky na celoobecnú 

kanalizáciu 450 €. 
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

2 113 2 088,55 98,84  % 

 

Príjem za úroky z bežných účtov vo výške 0,95 €, príjmy z náhrad z poistného plnenia 

7024,26 €, príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 537,04 €, 

príjmy z dobropisov 849,43 €, príjmy z vrátiek 361,59 €, tuzemské bežné granty na Deň 

matiek, Hody a Posedenie s dôchodcami vo výške 600 €. 

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v  € Účel  

1. ÚPSVaR Žilina 54 425,62 Aktiv.činnosť-CHD, § 50a, § 50j 

2. Krajský stavebný úrad 931,86 Spoločný stavebný úrad 

3. Krajský školský úrad 253 340,00 Školstvo 

4. Krajský úrad pre PD a CK 53,01 Spoločný úrad 

5. ÚPSVaR Žilina 548,00 Stravné pre deti v HN 

6. ÚPSVaR Žilina 83,00 Školské potreby pre deti v HN 

7. ÚPSVaR Žilina 68,74 Rodinné prídavky - Horvátová 

8. ObÚ Žilina 638,29 Voľby do VÚC 2013 

9. KÚ ŽP Žilina 105,14 Spoločný obecný úrad 

10. ObÚ Žilina 330,66 Register obyvateľstva 

11. MDVRR SR 1 760,59  Kritický stav miestnej komunikácie 

12. ObÚ Žilina 54 Odmena CO 

13. OkÚ Žilina 23 985 Riešenie havarijného stavu podlahy 

 SPOLU: 336 323,91  

 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

4) Kapitálové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

94 94 100 % 

 

Predaj pozemku obce Snežnica p. Majtánovi.  

 

5) Príjmové finančné operácie :  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

14 333 14 333,18 100,001 % 

 
 

Príjmové finančné operácie roku 2013 pozostávajú z: 

- nevyčerpané prostriedky z roku 2013 ZŠ s MŠ 8 616,62 € 

- prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 5 716,56 € 
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6) Bežné príjmy ZŠ a MŠ :  

 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

5 500 5820,70 105,83 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

673 272 652 327,79 96,88 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

264 417 264 450,77 100,01 % 

 

v tom :                                                                                                                            v  € 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 106 070 106 074,94 100,00 

Finančná oblasť 3 234 3 234,45 100,01 

Všeobecné verejné služby/Voľby 634 638,29 100,67 

Ochrana pred požiarmi / DHZ 575 575,00 100,00 

Správa a údržba ciest 4 436 2 736,80 61,69 

Nakladanie s odpadmi 18 205 18205,97 100,00 

Nakladanie s odpadovými 

vodami/ČOV a kanalizácia 
17 622 17 621,46 99,99 

Rozvoj bývania 1 515 1514,62 99,97 

Rozvoj obce + AČ  88 454 88 468,41 100,01 

Zásobovanie vodou 5 880 5 884,28 100,07 

Verejné osvetlenie 6 054 6054,22 100,00 

Rekreačné a športové služby 1 350 1 350,75 100,05 

Knižnica 633 635,10 100,33 

Ostatné kultúrne služby 1 423 1 423,15 100,01 

Vysielacie služby/TKR 763 767,40 100,57 

Náboženské a iné spol. služby 354 353,32 99,80 

Základné vzdelanie/ZŠ 95 95,00 100,00 

Vzdelávanie 440 440,49 100,11 

Sociálne služby/opatrovat. služba  6 777 6 774,38 99,96 

Príspevky na novorodencov 940 940,00 100,00 

Rodinné prídavky 69 68,74 99,62 

Deti v hmotnej núdzi 594 594,00 100,00 

Spolu 266 117,00 264 450,77 99,37 
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a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 104 379 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 104 382,28 €, čo 

je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, HK, pracovník CO, 

aktivačných pracovníkov, pracovníkov chránenej dielne, pracovníkov prijatých podľa § 50j a 

opatrovateľskej služby. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  37 648 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 37 661,11 €, čo je 

100,03 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 115 350 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 113 664,75 €, čo 

je 98,53 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom a 

ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 7 359 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 7 360,83 €, čo 

predstavuje 100,02 % čerpanie. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 1 381 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 vo výške 1 381,81 €, čo 

predstavuje 100,05 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

19 056,00 19 056,45 100,00 

 

v tom : 

                    v celých € 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Rekreačné a športové služby 18 706 18 706,45 100,00 

Rozvoj bývania 350 350 100,00 

Spolu 19 056 19 056,45 100,00 

 

a) Rekreačné a športové služby 

Ide o nasledovné kapitálové výdavky: 

- výstavba multifunkčného ihriska v školskom areáli  -  vo výške 18 706,45 €, 

b) Rozvoj bývania 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- začatie projektových prác na výstavbe 14 bytovky – vo výške 350 € 
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3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

25 485,00 25 485,74 100,00 

 

Z rozpočtovaných 25 485 € bolo skutočné čerpanie na splácanie istiny z prijatého úveru zo 

ŠFRB k 31.12.2013 vo výške 2 735,74 €, na splatenie istiny z dlhodobého bankového úveru 

zo SZRB vo výške 12 000 €, poskytnutá pôžička Obec Snežnica – Služby vo výške 10 750 €.  

  

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

 Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

364 314 343 334,83 101,43 

 

 

Kapitálové výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0 0 - 

  

4. Výsledok hospodárenia za rok 2013 
 

a) Skutočný: 

Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce v €: 

 

Čerpanie rozpočtu 

obce 

Príjmy  Výdavky Prebytok/Schodok 

Bežný rozpočet 677 317,33 264 450,77  

Rozpočet ZŠ a MŠ 5 820,70 343 334,83 75 352,43 

Kapitálový rozpočet 94,00 19 056,45 -  18 962,45 

Rozpočet spolu: 683 232,03 626 842,05 56 389,98 

Finančné operácie 14 333,18 25 485,74 - 11 152,56 

 

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Prebytok 

bežného rozpočtu pokryl schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií. 
 

Výsledok hospodárenia zistený podľa §-u 2 písm. b) a c) a §-u 10, ods. 3 písm. a) a b) zákona 

o rozpočtových pravidlách je prebytok vo výške  56 389,98 €.  

 

b) Celkový výsledok hospodárenia – kumulovaný: za rok 2013 je prebytok vo výške 

45 237,42 EUR, ktorý vznikol ako rozdiel celkových príjmov a celkových výdavkov, teda 

vrátane finančných operácií. 

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 z tohto prebytku 

vylučujú: 

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku, 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 z znení neskorších predpisov. 
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Prebytok rozpočtu za rok 2013:    45 237,42 € 

                                                      23 985,00 €  nevyčerpané prostriedky na podlahu telocvične 

                                                        5 566,27 €  vrátenie príjmov ZŠ s MŠ 

                                                      11 857,45 €   vrátenie prostriedkov ZŠ s MŠ (nevyč.pros.ŠR) 

                                                           132,60 €  Fond prevádzky, údržby a opráv  

 

          3 696,10 € 

 

  

b) Účtovný výsledok hospodárenia – aktuálny: za rok 2013 je zisk vo výške 

 16 824,54 EUR, ktorý vznikol ako rozdiel nákladov triedy 5 – Náklady a výnosov 

triedy 6 – Výnosy. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu Rezervného fondu za  

rok 2013 vo výške 3 696,10 EUR.  

 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového 

roka. Vedie sa na analytickom účte k bežnému účtu obce. O použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2013  5 716,56 

Prírastky - z prebytku hospodárenia - 

               - ostatné prírastky - 

 Úbytky – multifunkčné ihrisko  5 716,56 

  

KZ k 31.12.2013 0,00 

 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2013 363,85 

Prírastky - povinný prídel - 1,25     %                    831,68 

               - povinný prídel  - 1        %                       204,30 

               - ostatné príjmy  - 
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Úbytky   - závodné stravovanie                     634,20 

              - regeneráciu PS               226,00 

- vianočné kolekcie 77,93 

              - ostatné úbytky                                                - 

KZ k 31.12.2013 461,70 

 
Fond finančnej zábezpeky 

Obec má zriadený fond finančnej zábezpeky na nájomné byty v bytovom dome č. 35 

 

Fond finančnej zábezpeky bytového domu č. 35 Suma v € 

ZS k 1.1.2013 7 041,29 

Prírastky 0 

 Úbytky  1 062,19 

KZ k 31.12.2013 5 979,10 

 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv 

Obec je povinná podľa §18 zákona č. 443/2010 Z. z. tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv 

nájomného bytového domu č. 35  

 

Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu č. 35 Suma v € 

ZS k 1.1.2013 0,00 

Prírastky  1 360,00 

 Úbytky  1 227,40 

KZ k 31.12.2013 132,60 

 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 

 

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 poskytla 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 právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

Obecný podnik, Obec Snežnica - Služby 

Celkové náklady     46 099,02  € 

Celkové výnosy     28 819,87  € 

Hospodársky výsledok - strata - 17 279,15  € 

 

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2013 v € 

 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2013 v € 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVaR Chránená dielňa, § 50 j 54 425,62       54 425,62       0 

KŠU Školstvo – ZŠ s MŠ 253 340,- 253 340,- 0 

KSÚ Stavebníctvo – spoločný OcÚ 931,86 931,86 0 

KÚ PD  Pozemná doprava a komunik. 53,10 53,10 0 

MDVaRR Kritický stav cesnej komunik. 1 760,59 1 760,59 0 

ÚPSVaR Strava – deti v hm. núdzi 548,- 548,- 0 

ÚPSVaR Školské potreby – deti v hm.n. 83,- 83,- 0 

ÚPSVaR Rodinné prídavky na Mariannu 

Horvátovú 

68,74 68,74 0 

ObÚ ŽA Voľby do VUC 2013 638,29 638,29 0 

KÚ ŽP Životné prostredie – spol. OcÚ 105,14 105,14 0 

ObÚ ŽA Register obyvateľstva 330,66 330,66       0 

KŠÚ Havarijný stav podlahy 

telocvične 

23 985,- 0 23 985,- 

OkÚ ZA- CO Odmena skladníkovi 54,- 54,- 0 

 

C. Obec uzatvorila v roku 2013 tieto zmluvy so štátnymi fondmi. 

- 
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D. Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2005 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 

prostriedkov  

v roku 2012 

 

- 2 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2012 

 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

OŠK Snežnica - bežné výdavky 500 € 500 € 0 

MŠK Snežnica – bežné výdavky       0 €       0 € 0 

 

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN 

č. 6/2005 o dotáciách 

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých EUR.  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Neobežný majetok spolu 2 469 627,69 2 357 236,68 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 2 299 056,79 2 186 685,56 

Dlhodobý finančný majetok 170 570,90 170 551,12 

Obežný majetok spolu 81 512,99 336 266,35 

z toho :   

Zásoby 17 030,02 16 708,42 

Pohľadávky 49 798,57 274 395,95 

Finančný majetok 14 684,40 45 161,98 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0 0 

Prechodné účty aktív 2 013,11 1 884,71 

SPOLU 2 553 153,79 2 695 387,74 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné zdroje krytia majetku 1 586 707,35 1 236 312,69 

z toho:   
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Fondy účtovnej jednotky 1 478 197,58 1 219 488,24 

Výsledok hospodárenia 108 509,77 16 824,45 

Záväzky 184 447,91 189 315,35 

z toho :   

Zákonné rezervy 5 087,58 4 808,61 

Dlhodobé záväzky 76 040,67 72 262,68 

Krátkodobé záväzky 80 319,66 83 216,21 

Bankové úvery a ostatné prij.výp. 23 000 11 000 

Prechodné účty pasív  781 998,53 1 269 759,70 

SPOLU 2 553 153,79 2 554 451,68 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 
 

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky: 

- voči ŠFRB             65 821,88 EUR 

- voči SZRB        11 000,00 EUR 

- voči zamestnancom                5 761,61 EUR 

- voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia     3 773,55 EUR 

- voči daňovému úradu            607,24 EUR 

- voči dodávateľom       26 669,48 EUR 

- voči poisťovniam       45 444,29 EUR 

 

Obec spláca úver  zo ŠFRB prijatý v r. 2004 na výstavbu nájomnej 6-bytovky. 

 

P.

č. 

Výška prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2013 

Splatnosť 

 

1. 89 457,61 EUR 1,5 % Poistná zmluva 65 821,88 EUR r. 2034 

 

 

Obec spláca úver prijatý zo SZRB v r. 2012 na kúpu budovy č. 93, jej odstránenie a úpravu 

námestia. 

 

P.

č. 

Výška prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie úveru Zostatok 

k 31.12.2013 

Splatnosť 

 

2. 25 000 ,- EUR 3,34 % Záložné právo na KD 11 000,- EUR 20.11.2014 
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Hodnotenie  plnenia programov obce 

 

 

P R O G R A M 

 

Schválený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 

% plnenia 

programu 

1. Plánovanie, manažment, 

kontrola 

33 070 33 068 99,99 

Cieľ programu: 

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu obce, komplexné riadenie verejných financií rozpočtu obce. 

2. Propagácia a marketing 1 390 1 390 100,00 
Cieľ programu: 

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu 

obce v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných  materiálov. Zabezpečiť pravidelnú 

aktualizáciu www stránky. 

3. Interné služby obce 4 521 4 522 100,02 
Cieľ programu: 

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie obecného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie a zabezpečiť 

informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku obce. 

4. Služby občanom 1 272 1 277 100,39 
Cieľ programu: 

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využití 

finančných, personálnych a materiálnych zdrojov. 

5. Bezpečnosť a poriadok 665 665 100,00 
Cieľ programu: 

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality  v obci, ochranu majetku obyvateľov a zabezpečiť komplexnú 

krízovú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí 

6. Odpadové hospodárstvo 35 826 35 826 100,00 
Cieľ programu: 

Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného 

zberu odpadu a zabezpečiť efektívnu prevádzku ČOV 

7. Pozemné komunikácie 4 462 4 461 99,97 
Cieľ programu: 

Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK, zabezpečiť výkon zimnej služby 

a pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií 

8. Vzdelávanie  95 95 100,00 
Cieľ programu: 

Zabezpečiť prostredníctvom rozpočtových organizácií zriadených obcou výchovno-vzdelávací proces v rámci  

predškolskej výchovy, povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé 

záujmové a doplnkové vzdelávacie služba v rámci voľno – časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. 

9. Kultúra 2 056 2 058 100,09 
Cieľ programu: 

Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jeho obyvateľov, uchovávanie 

dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života. 

10. Šport 20 056 20 056 100,00 
Cieľ programu: 

Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých  

11.  Prostredie pre život 96 508  96 522 100,01 
Cieľ programu: 

Zabezpečiť efektívne fungovanie VO, promptné služby stavebného konania, starostlivosť o verejnú zeleň 

12.  Bývanie 1 865 1 865 100,00 
Cieľ programu: 

Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv 
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13.  Sociálne služby 8 429 8 426 99,96 
Cieľ programu: 

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne 

hendikepovaných občanov 

14. Podporná činnosť – 

administratíva 

73 258 73 075 99,75 

Cieľ programu: 

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Obecného úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie 

verejných služieb, funkčnosť miesta kontaktu s občanmi obce a návštevníkmi Obecného úradu, vytváranie 

vhodných technických a pracovných podmienok na obecnom úrade. 

Výdavky spolu: 283 473 283 506 100,01 

  

 
Obec kladie dôraz na minimalizáciu nákladov spojených s výdavkovým programom. Pri 

hodnotení efektívnosti verejných služieb sa sleduje pomer medzi vstupmi a výstupmi. 

V programovom financovaní sa pri zisťovaní účelnosti porovnávajú očakávané ciele 

a dosiahnuté výsledky. 

 

 

10. Uznesenie OZ: 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

I. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

 

II. Tvorbu peňažných fondov obce: 

- rezervného fondu  

III. Použitie rezervného fondu  na úhradu splátky úveru – SZRB na zbúranie mäsiarstva, 

vo výške 3 696,10 Eur. 

IV. Usporiadanie výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti obce 

 

Záverečný účet obce Snežnica za rok 2013 bol schválený na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva dňa 06.06.2014  uznesením č. 111 .   

 

 

V Snežnici, dňa 06.06.2014 

 

 

 

         

 

 

 
                                                                            Ján   P o k r i v k a 

             starosta obce 


