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Záverečný účet Obce Jakubany 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  schodkový.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením 
č.36/A3/2013 
Rozpočet bol zmenený : 

- prvá zmena   schválená dňa   21.2.2014     uznesením č. 38/A4/2014 
- druhá zmena schválená dňa   25.4.2014     uznesením č. 40/A4/2014 
- tretia zmena  schválená dňa   27.6.2014     uznesením č. 45/A10/2014 
- štvrtá zmena schválená dňa      1.8.2014     uznesením č. 43/A3/2014 
- piata zmena  schválená dňa    25.9.2014     uznesením č. 44/A10/2014 
- šiesta zmena schválená dňa  15.12.2014     uznesením č. 1/F5/2014 
 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých € 
 
 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 1 573 776,00 1 702 441,00 
z toho :   
Bežné príjmy 1 548 316,00  1 665 314,00 
Kapitálové príjmy      10 560,00     10 560,00 
Finančné príjmy   2 400,00        2 400,00 
Príjmy RO s právnou subjektivit. 12 500,00     24 167,00 
Výdavky celkom 1 544 197,00  1 675 042,00 
z toho :   
Bežné výdavky 574 470,00 692 512,00 
Kapitálové výdavky    63 060,00 64 160,00 
Finančné výdavky      39 716,00      39 716,00 
Výdavky RO s právnou subjekt.  866 951,00 878 654,00 
Rozpočet obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v celých €  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

1 702 441,00 1 658 237,00 97,40  
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 702 441,00 € bol skutočný príjme k 31.12.2014 
v sume 1 658 237,00 €, čo predstavuje 97,40 % plnenia. 
 
1) Bežné príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
1 689 481,00 1 645 050,00                97,30 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 689 481,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
1 645 050,00 €, čo predstavuje 97,30 % plnenia. 
 
1a) Bežné príjmy : – daňové príjmy 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
686 620,00 682 377,00                99,38 

 
 
a) 111003 Ekon. klas. -Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 634 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 635 960,95 €, čo predstavuje plnenie na 
100,30 %.  
b) 121001,2 Ekon. klas. - Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 21 258,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 20 862,53 €, čo je 
98,13 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 937,81 €, dane zo stavieb boli 
v sume 7 848,59 € a dane z bytov boli v sume 76,13 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  
18 792,35 €, za nedoplatky z minulých rokov 1 994,05 €. K 31.12.2014 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 380,65 €. 
c) 133001 Ekon. klas. - Daň za psa   
Z rozpočtovaných 1 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 170,00 €, čo je 
97,50 % plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 30,00 €. 
d) 133012 Ekon. klas. - Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 712,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 719,40 €, čo je 101 % 
plnenie.  K 31.12.2014 obec neeviduje  pohľadávky za užívanie verejného priestranstva. 
e) 133004 Ekon. klas. - Daň za predajné automaty 
Z rozpočtovaných 10,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5,90 €, čo je 59% 
plnenie.   
f) 133013 Ekon. klas. - Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 29 440,00,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 23 658,22 €, čo je 
80,30 % plnenie. Príjmy za komunálny odpad  rok 2014 boli rozpočtované v sume 25 000,00 
€, plnenie 19 390,96,00 €. 
 Za rozpočtovaný rok bolo zinkasovaných 23 658,22 €  z toho nedoplatky z minulých rokov( 
rok 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013) v sume 3 767,26 €. 
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 17 691,92  €. 
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
91 822,00            77 986,00             84 ,90 

 
a) 212002,3,4 Ekon. klas. - Príjmy  z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 73 113,17 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 59 329,77 €, čo je 
81,14 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov , príjem z prenajatých budov, 
priestorov a objektov , príjem za prenájom pracovných strojov a prístrojov spolu v sume  
59 329,77 €. 
 
b) 221004,223003,223001,223004,242,244,292006,292012 Ekon. klas.- Administratívne 
poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 18 709,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume. 18 656,27,00 €, čo 
je 99,70 % plnenie.  
Príjmy sa  tvoria  z príjmov z úrokov termínovaných vkladov, ktoré sú v sume 1 641,38 €, 
ďalšiu časť tvoria príjmy zo spotreby energie, vody, plynu  počas kultúrnych akcii 
v priestoroch obecných , príjmy za správne poplatky, overovanie listín a podpisov. 
 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
898 539,00         884 688,00                     98,40     

 
 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 312001 , 312012- Ekon. klasifikácia   
P.č Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. ÚPSVaR  Stará Ĺubovňa 20 339,63 MOS- aktivačná činnosť 
2. ÚPSVaR  Stará Ľubovňa 21 226,02 Stravné pre deti v HN 
3. ÚPSVaR  Stará Ľubovňa 4 249,60 Školské potreby pre deti v HN 
4. ÚPSVaR Stará Ľubovňa 68 691,35 Hmotná núdza, záškoláctvo, výkon 

HN 
5. ŠR-SR, TSP 36 628,67 Národný projekt TSP(ter.soc.práca) 
6. Ministerstvo vnútra SR 47 893,45 Dotácia zo ŠR na povodne v júli 

2014 
7. Okresný školský úrad Prešov 676 645,00 Normatívne a nemormatívne fin. 

prostriedky pre ZŠ Jakubany 
8. MV SR, sekcia verejnej správy 884,07 REGOB, CO 
9. Úrad vlády SR  500,00 Dotácia na kultúrne akcie národ. 

menšín 
10. Ministerstvo vnútra SR 190,00 Dotácia na činnosť skladníka CO 
11. MV SR, sekcia VS – 7 439,97 Voľby prezidenta, EÚ, voľby do 

samosprávy 
 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 
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4) Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
10 560,00 9 545,00 90,30 

 
a) 231001 Ekon. klas. - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných  aktív : 
Z rozpočtovaných 3 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3 545,50 €, čo 
je118,18 % plnenie.  
Ide o príjem za predaj obecných pozemkov.  
 
b) 322001 –Ekon.klas. –Dotácia zo ŠR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality  
Z rozpočtovaných  7 560,00 € bol skutočný príjem 6 000,00 €, čo predstavuje 79,36% 
plnenia.    
 
5) Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
2 400,00 2 400,00 100 

 
Zostatok nevyčerpanej dotácie z roku 2013 na projekt pre DPOZ – zakúpenie špeciálnej 
techniky  a pracovných odevov. 
 
 
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
12 500,00           24 167,00                        193 

 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola  s materskou školou                                      24 167,17 € 
 
  
 
Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
0                   0                0 

 
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola                                         € 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014   
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
1 675 042,00 1 510 558,00 90 

 
 
 
 

1) Bežné výdavky  
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

1 571 167,00          564 687,00 OÚ 
         867 944,00 ZŠsMŠ 

           91,18  

 
v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
01.1.1.6  Výdavky verejnej správy -obec 268 451,00 223 274,47 84 
01.1.2      Finančná a rozpočtová oblasť 8 224,00 7 705,14 94 
01.6.0      Všeobecné verejné služby 11 863,39 10 515,54 88 
01.7.0      Transakcie verejného dlhu 11 484,00 11 517,40 100 
03.2.0     Ochrana pred požiarmi 5 585,000 4 558,80 81 
05.1.0     Nakladanie s odpadmi 43 497,70 37 001,56 85 
05.4.0     Ochrana prírody a krajiny 80 893,00 47 893,45 59 
06.1.0     Rozvoj bývania 8 800,00 8 441,27 95 
06.2.0     Rozvoj obcí 36 200,00 17 456,92 48 
06.4.0     Verejné osvetlenie 11 700,00 6 969,43 82 
08.1.0     Rekreačné a športové služby 9 500,00 8 715,79 92 
08.2.0.5  Knižnica 267,00 606,45 227 
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane 
KD 

40 950,00 33 148,82 81 

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské  služby 50,00 47,78 100 
09.1.1.1   Predškolská výchova-5,ročné 
detí MŠ+ vlastné príjmy MŠ 

81 242,00 81 292,00 96,5 

09.1.2.1    Základná škola- vzdelávanie, 
HN, obedy,škol,potreby+vlastné príjmyZŠ, 

715 884,17 704 565,84 100 

09.1.2.1   Základná škola –mon.správa  120,00 120,00 100 
09.5.0.1 ŠKD pri ZŠ  6 412,00 6 634,00 99 
09.5.0.2. CVČ-+ záujmová činnosť ZŠ 13 814,00 14 094,00  
09.5.0.2. CVČ mimo obce 990,00 380,85  
09.6.0.1  Školské stravovanie ZŠ , MŠ-
+vlastné príjmy 

60 192,00 61 358,000 101 

10.2.0    Staroba 12 300,00 4 003,64 29 
10.4.0.5 Ďalšie dávky sociál. zabezpeč. 35 646,00 34 922,44 98 
10.5.0.   Nezamestnanosť 23 765,30 22 588,91 95 
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci  37 550,00 40 667,27 107 
10.7.0.3.Ďalšie soc. služby projekt NP TSP 45 786,00 44 151,75 96 
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Obecný úrad – mzdy, odvody ,DDP (140 997,56 €) pracovníkov  obecného úradu, 
cestovné(324,48 €), energie, plyn a voda(15 177,96 €), poštovné a telek. služby(1 678,21€), 
nákup materiálu, kancel. techniky, interiérové vybavenie, odborná tlač, knihy, softvér 
antivírus(2 166,75€), reprezentačné( 930,21 €), PHM, servis, poistenie ,údržba a opravy 
osobných vozidiel, údržba strojov a techniky a výpočtovej techniky , údržba budov a 
objektov( 34 383,03€ ), poplatky na školenia(654,00 €), propagácia a reklama(229,80 €), 
služby  všeob., špeciálne , audítorské služby ( 3 507,00 €), stravné, prídel do sociálneho 
fondu( 5 052,25 €), poistenie majetku( 1 555,12 €), odmeny poslancova odvody  (13 587,95 
€), kolkové známky(0,00 ), členské príspevky( 1 280,01€)  nemocenské dávky (314,80 €),  
dohody za práce v sklade CO, počítačová sieť( 1 433,00€) 
 
Finančná a rozpočtová oblasť – tvoria náklady na bankové poplatky(1 182,97 €), kontrolór 
obce(6 522,17 €) . 
 
Iné všeobecné služby – REGOB, Voľby do VÚC, spoločný stavebný úrad ,- vo výdajoch 
sú rozdelené mzdové náklady ,nákup kancelárskeho materiálu z dotácie REGOB ( 884,07€). 
Stavebný úrad - náklady na Spoločný stavebný obecný úrad – (2 191,50 €),  
Voľby do EÚ, Prezidenta, do Samosprávy – náklady na organizačno-technické zabezpečenie 
volieb do VÚC SR- spolu 7 439,97 €). 
 
Transakcie verejného dlhu - splátky úrokov úverov –bytový dom č. A a B ,  (11 517,40 €)   
 
Ochrana pred požiarmi – energie a voda, PHM, všeobecný materiál, špeciálny materiál, 
príspevok na činnosť DHZ ( 4 558,80 €) . Z toho všeobecný materiál a špeciálny v sume 
(2 400,00 €) z projektu. 
 
Nakladanie s odpadmi –  údržba skládky odpadu, odvoz TKO, služby súvisiace 
s odpadovým hospodárstvom, poplatky za uloženie a likvidáciu odpadu ( 37 001,56 €). 
 
Ochrana prírody a krajiny – Údržba a oprava  objektov po povodňach v júli 2014 –dotácia 
( 47 893,45 €). 
 
Rozvoj bývania – bytovky – blok A a B- bežná údržba, poistenie DB A a B, voda, energia, 
revízia kotlov -   (8 441,27 €) 
 
Rozvoj obcí – údržba verejného priestranstva v obci ,oprava potôčikov v obci., údržba 
cintorína, oprava kanálov a šácht, oprava MK v obci, oprava chodníkov v obci,  
majetkoprávne vysporiadanie  pozemkov v obci, poistenie jarkov „ Šmidovec a Michňov 
jarok“ pri projekte – investičné akcie v obci (17 456,92 €) 
 
Verejné osvetlenie – elektr .energia, údržba VO (6 969,43 €). 
 
Rekreačné a športové služby – príspevok na činnosť športového klubu, kosenie ihriska, 
voda, elektrická energia a ďalšie náklady, oprava oplotenia za bránkou( 8 715,79 €). 
 
Klubové a kultúrne zariadenia a kultúrne služby - ,elektrická energia, voda  v KD, bežná 
údržba, kultúrne akcie v obci počas roka( Na Švatoho Jána, Jakubianska uzda , deň učiteľov, 
príspevok pre FS Kečera - mládež a pod.), poplatok SOZA za hudbu pri kultúrnych akciách, 
(17 675,86 €), údržba vestibulu v KD -akustické kazety na strope, výmena osvetlenia , 
výmena vchodových dverí do vestibulu ( 15 472,96 €),   
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Knižnice –,  údržba programu, dohoda za prácu pri spracovaní knižného fondu v knižnici 
(606,45 €). 
 
Ďalšie sociálne služby – staroba- dotácia na obedy pre dôchodcov, služby pre členov 
Jednoty dôchodcov, lekárske posudky pre opatrovateľská služba dôchodcov  ( 4 003,64 €). 
 
Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti – RP- záškoláctvo a rodičovský 
príspevok – Obec je náhradným prijímateľom rodinných prídavkov a rodičovského príspevku 
od ÚPSVaR  (34 922, 44 €). 
 
Nezamestnanosť – Aktivačná činnosť, Dohoda ohľadom zamestnanosti 50j -   
(18 387,71 €) refundované náklady ÚPSVaR- nákup prístrojov ,všeobecného materiálu, nákup 
náradia a pomôcok, vlastný zdroj (4 201,81 €). 
 
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – dotácia od ÚPSVaR pre žiakov ZŠ 
a MŠ-  školské  potreby a obedy v HN a ŽM – (23 741,26 €), tento náklady je zaúčtovaný 
v účtovníctve RO -ZŠsMŠ , osobitný príjemca na základe žiadosti OÚ a za výkon osobitného 
príjemcu v sume (35 503,27 €), dotácia z obce jednotlivcom a to pri životných jubileách 
dôchodcov, príspevok pri úmrtí  jedného z rodičov, príspevok na pohreb občana obce 
( 5 164,00 €). 
 
Ďalšie sociálne služby –pomoc občanom v hmotnej núdzi – -projekt NP TSP 
Mzdy , odvody ,všeobecné služby (42 082,99 €)a náklady na stravovanie zamestnancov 
z prostriedkov obce ( 2 068,76 €). 
 
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
64 160,00            33 271,00                       51,80 

 
v tom :           
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
01.1.1.6 Nákup pozemkov 0 396,00  
06.2.0.    Rozvoj obci – výstavba MK, 
chodníkov a nákup pozemkov 

34 060,00 9 439,18 27,70 

06.4.0.  Verejné osvetlenie-
modernizácia 

24 000,00 22 354,45 93,10 

09.6.0.1. Školské stravovanie- 
digestor prístenný  

1 100,00 1 081,48 100 

    
Spolu 64 160,00 33 271,00 51,80 

 
a) Rozvoj obcí - výstavba 
Ide o nasledovné investičné akcie : 
- Výstavba a rekonštrukcia MK v obci  v sume 4 225,92 € 
- Výstavba časti chodníka v obci v sume 5 213,26 € 
-Nákup pozemkov pre potreby obce v sume 396,00 € 
b) Vzdelávanie - školské stravovanie v základných školách 
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Ide  o nasledovné investičné akcie: 
- Nákup digestora ku konvektomatu  pre školskú jedáleň v sume 1 081,48 € 
 

3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
39 716,00                38 552,00                   97 

 
Z rozpočtovaných 39 416,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov  na výstavbu bytovky 
A a B bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 38 552,00 €. 
 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
  
Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
867 944,00            867 944,00                        100 

 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
 
Základné vzdelávanie bežnou starostlivosťou –  
 
ZŠ prenesené kompetencie - ( normatívne a nenormatívne), osobné náklady, prevádzkové 
náklady, asistent ,učiteľa, vzdelávacie poukazy, príspevok  pre MŠ na  5. ročné  detí, 
príspevok na žiakov zo znevýhodneného prostredia SZP– ( 676 645,00 €) 
ŠJ- originálne kompetencie – výdavky školská jedáleň na mzdy a odvody, tovary a služby 
(50 182,16 €), 
MŠ -originálne kompetencie – výdavky na mzdy a odvody, tovary a služby (72 395,00 €). 
Stredisko záujmovej činnosti a Centrum voľného času – výdavky na mzdy a odvody , tovary 
a služby -  (13 814,00 €) 
Školský klub detí – výdavky na mzdy a odvody , tovary a služby –(6 412,00 €) 
Výdavky bežné pre ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ a ŠKD  - hradené z vlastných príjmov školy – 
 (21 387,60 €) 
Dotácia z ÚPSVaR -§50 a §52 – na mzdy a odvody  pre ZŠsMŠ - ( 3 367,22 €) 
Dotácia ÚPSVaR –školské potreby a obedy HNa ŽM – ( 23 741,26 €) 
 
  
Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
5 000,00      4 849,00 96,90 

 
Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  : 4 849,00 € 

- Zateplenie časti telocvične v sume 4 849,20 € 
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4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2014 
 

 Rozpočet po 
zmenách 2014 

v celých € 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

v celých € 
Príjmy celkom 1 702 441,56      1 681 751,98 
z toho :   
Bežné príjmy 954 750,39 942 930,18 
Kapitálové príjmy 10 560,00 9 545,50 
Finančné príjmy 2 400,00 2 400,00 
Príjmy RO 680 564,00 676 645,00 
Vlastné príjmy RO 24 167,17  24 755,68 
Dotácia z ÚPSVaR, 
škol.pot.,obedy  

30 000,00 25 475,62 

Výdavky celkom 1 675 042,56 1 509 303,59 
z toho :   
Bežné výdavky 696 632,23 564 686,68 
Kapitálové výdavky 64 160,00 38 120,31 
Finančné výdavky 39 716,00 38 552,36 
Výdavky RO 677 564,00 676 645,00 
MŠ - origin.kompetencie 72 395,00 72 395,00 
ŠJ - origin. kompetencie 50 182,16 50 182,16 
CVČ+ZČ – origin.kompetencie 13 814,00 13 814,00 
ŠKD- origin.kompetencie 6 412,00 6 412,00 
MŠ,ZŠ,ŠJ-vlastné 24 167,17 24 754,82 
Dotácia –škol .potreby , obedy 
HN a ŽM 

30 000,00 23 741,26 

   
Hospodárenie obce za rok 2014   +172 448,39 

           
     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 účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume   6 000,00    €, a to  :  

- na kapitálové výdavky na „Vybudovanie kamerového a elektronického 
zabezpečovacieho systému v obci“, 

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.  

-  finančné prostriedky – (ročný) – „Fond prevádzky, údržba a opráv v BD pre bytovku 
A a B“ za rok 2014 ( 0,5% nákladov na obstaranie bytu) vo výške 8 687,84 €  

- nevyčerpané finančné  prostriedky RO (ZŠsMŠ) v roku 2014 z vlastných prostriedkov 
výške 0,86 €. 

Obec vykazuje z bežného rozpočtu prebytok vo výške 237 175,56  € a schodok z kapitálového 
rozpočtu vo výške 28 574,81 €, pričom schodok kapitálového rozpočtu bol podľa § 10 odst. 7 
zákona č. 583/2004 Z.z, krytý  z  prebytku bežného rozpočtu príslušného rozpočtového roka 
 .  
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- Prebytok rozpočtu v sume 172 448,39 € zistený podľa § 10 odst.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 
v sume 14 688,70 € navrhujeme použiť na : 

    - tvorbu rezervného fondu – 157 759,69 € 
 
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  382 246,00      

Prírastky - z prebytku hospodárenia 157 759,69     

               - ostatné prírastky z minulých období 26,98 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

  

0,00      

               - krytie schodku hospodárenia 0,00 

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2014 540 032,67      

Rozdiel na BÚ  

 
 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu . 
 
Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2014 524,10  

Prírastky - povinný prídel -        %                                               1 842,27         

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky     

Úbytky   - závodné stravovanie                     1 892,85  

              - regeneráciu PS, dopravu                  

              - dopravné                             

              - ostatné úbytky                                                  

KZ k 31.12.2014 473,52 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých €  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Majetok spolu                        5 958 777,00                         5 877 447,00 

Neobežný majetok spolu 4 242 150,00 4 029 171,00 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 397,00 265,00 

Dlhodobý hmotný majetok 3 895 150,00 3 682 303,00 

Dlhodobý finančný majetok 346 603,00 346 603,00 

Obežný majetok spolu 1 716 049,00 1 845 196,00 

z toho :   

Zásoby 4 038,00 3 921,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 271 210,00 1 228 152,00 

Dlhodobé pohľadávky 0  

Krátkodobé pohľadávky  17 451,00 17 060,00 

Finančné účty  423 350,00 596 064,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00  

Časové rozlíšenie  578,00 3080,00 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5 958 777,00 5 877 447,00 

Vlastné imanie  2 365 052,00 2 415 548,00 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00  

Fondy   

Výsledok hospodárenia  2 365 052,00 2 415 548,00 

Záväzky 1 213 553,00 1 188 571,00 

z toho :   
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Rezervy  10 737,00 1 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 400,00 6 000,00 

Dlhodobé záväzky 1 144 758,00 1 108 540,00 

Krátkodobé záväzky 55 658,00 72 231,00 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 2 380 172,00 2 273 327,00 

 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

 
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči nájomcom bytových domov          27 103,00    € 
- voči dodávateľom                      7 908,00    € 
- voči ŠFRB                                        1 114 736,00    € 
- voči zamestnancom                     23 258,00    € 
Úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu „A“ je 549 397,00 €( splácanie do roku 2039) 
Úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu „B“ je 565 339,00 €( splácanie do roku 2040) 
Zábezpeka pre bytový dom A je                 12 828,00 € 
Zábezpeka pre bytový dom B je                 14 275,00 € 
Fond opráv BD A                                         2 871,00 € 
Fond opráv BD B                                         2 178,00 € 
 

Obec okrem úveru zo ŠFRB nemá žiadny  iný úver a splátky úrokov mesačné. 
 
 

8. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  
 
Obec v roku 2014  neposkytla žiadne  záruky  
 

10. Podnikateľská činnosť   
Obec nemá podnikateľskú činnosť. 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 
b. štátnemu rozpočtu 
c. štátnym fondom 

 
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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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
 
Rozpočtová 
organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ(prost. obce) 142 803,00 142 803,00 0 
ZŠsMŠ(vlastné 
prost.) 

  24 755,00   24 755,00 0 

    
    
 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR 
 
Rozpočtová 
organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠsMŠ(dotácia 
z KŠÚa ÚPSVaR) 

676 645,00 676 645,00 0 

 
 
b. 
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  
 

 
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade schváleného rozpočtu  na všeobecne prospešný 
alebo verejnoprospešný účel.  
 
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Telovýchovná jednota - bežné výdavky 8 716,00 € 8 716,00 € 0 

 
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so schváleným 
rozpočtom obce. 
 

 
c. 
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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 - 
MV SR, 

sekcia VS 

REGOB     884,00            884,00 0 
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MV SR 

sekcia VS 

Voľby do EÚ, prezidenta a 

do samosprávy 

  7 440,00     7 440,00 0 

MV SR Dotácia zo ŠR na povodne 

v júli 2014  

47 893,00   47 893,00  

MV SR 

Sekcia VS 

Dotácia na činnosť skladníka 

CO 

    190,00        190,00 0 

MV SR - Dotácia na kapitálové 
výdavky -„Vybudovanie 
kamerového 
a elektronického 
zabezpečovacieho 
systému v obci“, 

 

6 000,00 0 6 000,00 

Úrad vlády 

SR 

Kultúra, akcia    500,00        500,00 0 

 
 
 
 
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 

12. Údaje o nákladoch a výnosoch 
 
 
 

Obec Jakubany neprevádzkovala podnikateľskú činnosť. Účtovný hospodársky výsledok obce 
z hlavnej činnosti sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a §11 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 ROPO a obcí – ako 
rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch 
účtovej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. 
Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy. 
 
 
 
Obec vykázala v účtovnej závierke za rok 2014: 
Náklady tr. 5        995 295,00  € 
Výnosy  tr. 6               1 045 791,00  € 
Výsledok hospodárenia –  zisk       50 496,00  € 
 
Účtovný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti bude vysporiadaný s účtom  
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 
 

 

14. Návrh uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2014 a 
vyjadruje 

„súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad“. 
 
 
  
 
V  Jakubanoch,  12.5.2015 
Záverečný účet spracovala:  Rybovičová Anna 
 
 
   
Na úradnej tabuli zvesené od: 12.5.2015 

 
 
                                                                       Predkladá:    Ing. Krajňák Ján 
                                                                                          starosta obce  - signed 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


