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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 Lovinobaňa 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 11. 12. 2013 uznesením č. 93/2013 
Rozpočet bol zmenený sedemkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 26.3.2014 uznesením č. 20/2014 
- druhá zmena schválená dňa 26.3.2014 uznesením č. 23/2014 
- tretia zmena  schválená dňa 29.5.2014 uznesením č. 38/2014 
- štvrtá zmena schválená dňa 27.6.2014  uznesením č. 48/2014 
- piata zmena schválená dňa 27.6.2014  uznesením č. 52/2014 
- šiesta zmena schválená dňa 30.7.2014  uznesením č. 57/2014 
- siedma zmena schválená dňa 3.12.2014  uznesením č. 72/2014 

 
Rozpočet obce k 31.12.2014  
  

Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 1403576,92 1658452,63 
z toho :   
Bežné príjmy 1097613,35 1111577,35 
Kapitálové príjmy 232300,00 232300,00 
Finančné príjmy 73663,57 314575,28 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 
Výdavky celkom 1403576,92 1658452,63 
z toho :   
Bežné výdavky 527140,64 543000,64 
Kapitálové výdavky 379600,00 604501,71 
Finančné výdavky 16000,00 16000,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 480836,28 494950,28 
Rozpočet  obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
1658452,63 1458337,12 87,93 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1658452,63 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 
v sume 1458337,12 EUR, čo predstavuje  87,93% plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
1111577,35 1257288,93 113,11 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1111577,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
1257288,93 EUR, čo predstavuje  113,11% plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

441683,00 526387,75 119,18 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 380000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 468443,41 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 123,27 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 59055,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 55763,34 EUR, čo 
je 94,43 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22438,40 EUR, dane zo stavieb boli 
v sume 32483,76 EUR a dane z bytov boli v sume 841,18 EUR. Za rozpočtový rok bolo 
zinkasovaných  55763,34 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 913,15 EUR. K 31.12.2014 
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12960,81 EUR. 
 
Daň za psa   
Z rozpočtových príjmov 1968,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1896,00 EUR, 
čo je 96,34% plnenie. 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtových príjmov 660,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 285,00 EUR, čo 
je 43,18% plnenie. 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
101012,00 99603,90 98,61 

 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtových príjmov 35200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 31407,78 
EUR, čo je 89,23% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  31407,78 EUR, z toho za 
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nedoplatky z rokov 2002-2008 341,83 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na poplatku 
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 21216,53 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 1900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2001,89 EUR, čo je 
105,36 % plnenie.  
 
Príjmy z prenájmu 
Z rozpočtovaných 38050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 27987,61 EUR, čo 
je 73,55 % plnenie.  
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
1210,00 2598,83 214,78 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1210,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
2598,83 EUR, čo predstavuje 214,78% plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek a ostatné príjmy 
z výťažkov lotérií.  
 
Prijaté granty a transfery: 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
559972,00 627418,45 112,04 

 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 559972,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 626818,45 
EUR, čo predstavuje 112,04% plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
ÚPSVR  5903,65 Aktivačná činnosť 
ŠR 16208,67 Asistenti ZŠ – MRK 
IA pre OP ZaSI 3220,00 NP Opatrovateľská služba 
IA pre OP ZaSI 18769,64 NP Terénna soc. práca 
ÚPSVR 17052,92 Deti v HN – strava, škol. potreby 
ŠR 23402,00 Nenormatívne fin. ZŠ 
ŠR 6335,30 Voľby  
ŠR 2869,09 Matričná činnosť 
ŠR 202,99 Životné prostredie 
ÚPSVR 94635,71 Osobitný príjemca–HN a PND,RP 
ŠR 714,78 REGOB 
ÚPSVR 611,10 Osobitný príjemca PND záškoláci 
ŠR 436875,00 Normatívne fin. ZŠ 
BBSK 600,00 Oslavy 70. výročia SNP 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
232300,00 1789,32 0,77% 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 232300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 
v sume 1789,32 EUR, čo predstavuje  0,77% plnenie.  
 
Príjem z predaja kapitálových aktív: 
Z rozpočtovaných 2300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1789,32 EUR, čo je 
77,80 % plnenie. Tento príjem bol z predaja bytov na Štvrti 1. mája (splátky). 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 230000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR. 
 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
314575,28 190216,03 60,47 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 314575,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
190216,03 EUR, čo predstavuje  60,47% plnenie.  
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 72/2014 zo dňa 3.12.2014 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 119963,14 EUR na prefinancovanie rekonštrukcie VO (v roku 2015 
prijatý KT). Uznesením obecného zastupiteľstva č. 52/2014 zo dňa 27.6.2014 bolo schválené 
použitie rezervného fondu v sume 3000,00 EUR na nákup kosačky na futbalový štadión. 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 48/2014 zo dňa 27.6.2014 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 27640,39 na rekonštrukciu chodníka na Štefánikovej, 39622,50 EUR 
na rekonštrukciu chodníka pri štátnej ceste a v sume 40685,68 EUR na rekonštrukciu kanalizácie 
na ulici Komenského. V skutočnosti bolo plnenie v sume 190216,03 EUR.  
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
0,00 9042,84 - 

 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
9042,84 EUR.  
 
 
Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
0,00 0,00 - 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
1658452,63 1360709,86 82,05 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1403576,92 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 1360709,86 EUR, čo predstavuje  96,95% čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
543000,64 556366,67                  102,45 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 543000,64 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 556366,67 EUR, čo predstavuje  102,45% 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 190656,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 188928,88 
EUR, čo je 99,09 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej 
školy, školskej jedálne pri materskej škole, matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných 
pracovníkov, pracovníkov čov, terénnych soc. pracovníčok. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  68891,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 68331,52 EUR, 
čo je 99,19 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 210006,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 193767,46 EUR, 
čo je 92,27 % čerpanie. 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. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 70448,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 103845,11 EUR, 
čo predstavuje 147,41 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  3000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1493,70 EUR, 
čo predstavuje 49,79 % čerpanie.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
604501,71 225803,98 37,35 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 604501,71 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 225803,98 EUR, čo predstavuje  37,35% čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Rekonštrukcia chodníkov na ulici Štefánikovej a pri št. ceste I/50 
Z rozpočtovaných  140926,46 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 67262,89 
EUR, čo predstavuje 47,73 % čerpanie.  
b) Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
Z rozpočtovaných  119963,14 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 119963,14 
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie (rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lovinobaňa 
bola v roku 2014 prefinancovaná z rezervného fondu, v roku 2015 bola preplatená žiadosť 
o platbu – NFP) 
c) Oprava a rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchynky v MKS 
Z rozpočtovaných 27490,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 26568,46 EUR, 
čo predstavuje 96,65% čerpanie. 

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
16000,00 15900,00 99,38 

 
Z rozpočtovaných 16000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2014 v sume 15900,00 EUR, čo predstavuje 99,38 %. 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
494950,28 562639,21 113,68               

 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 494950,28 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 562639,21 EUR, čo predstavuje  113,68% čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
 
Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
0,00 0,00 - 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1266331,77
z toho : bežné príjmy obce  1257288,93

             bežné príjmy RO 9042,84

Bežné výdavky spolu 1119005,88
z toho : bežné výdavky  obce  556366,67

             bežné výdavky  RO 562639,21

Bežný rozpočet 147325,89
Kapitálové  príjmy spolu 1789,32
z toho : kapitálové  príjmy obce  1789,32

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 225803,98
z toho : kapitálové  výdavky  obce  225803,98

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  -224014,66
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -76688,77
Vylúčenie z prebytku  3548,79
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -80237,55
Príjmy z finančných operácií 190216,03

Výdavky z finančných operácií 15900,00

Rozdiel finančných operácií 174316,03
PRÍJMY SPOLU   1458337,12
VÝDAVKY SPOLU 1360709,86
Hospodárenie obce  97627,26
Vylúčenie z prebytku 3548,78
Upravené hospodárenie obce 94078,48

 
 
Schodok rozpočtu v sume -80237,55 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 z.n.p. je krytý prebytkom finančných operácií.  
 
Zostatok  finančných operácií v sume  80237,55 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume -80237,55  EUR 
 
Zostatok  finančných operácií v sume 94078,48 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v sume 94078,48 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 
vo výške 94078,48 EUR.  
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     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 vylu čujú :   

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  3548,78 EUR, a to na :  

- dopravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 812,01 EUR 
- normatívne financovanie základnej školy v sume 2713,25 EUR 
- prostriedky na výplatu PND prostredníctvom osobitného príjemcu – obce v sume 23,52 

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.  
 

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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2014  254945,52      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

109313,60     

                - z finančných operácií 11099,00 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uzn. č.48/2014 zo dňa 25.6.14 rekonštrukcia chodníka na 
Štefánikovej a pri št. ceste I/50       
- uzn. č. 52/2014 zo dňa 25.6.14 nákup traktorovej kosačky 
na futbal. štadión   
- uzn. č. 72/2014 zo dňa 3.12.14 rekonštrukcia VO 
(prefinancovanie) 

 
67262,89  

 
 

2990,00 
 

119963,14     
               - krytie schodku rozpočtu 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2014 185142,09      

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2014 1799,20  
Prírastky - povinný prídel -     1,5   %                    2131,32                                    
               - ostatné prírastky 0,00    
Úbytky   - stravovanie                     1906,00  
               - regeneráciu PS, dopravu               0,00   
               - dopravné                           0,00  
               - ostatné úbytky                                               0,00   
KZ k 31.12.2014 2024,52 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014  v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Majetok spolu 3171510,20 3127680,28 

Neobežný majetok spolu 2113796,81 2191592,50 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1715622,81 1793418,50 

Dlhodobý finančný majetok 398174,00 398174,00 

Obežný majetok spolu 1056440,86 935091,61 

z toho :   

Zásoby 488,50 597,40 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 681992,11 660017,92 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  52925,06 61342,49 

Finančné účty  321035,19 213133,80 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1272,53 996,17 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2014 v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3171510,20 3127680,28 

Vlastné imanie  1565090,61 1614774,57 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1565090,61 1614774,57 

Záväzky 112108,04 91082,27 

z toho :   

Rezervy  12796,12 11604,10 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 6348,73 1865,69 
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Dlhodobé záväzky 3018,62 3243,94 

Krátkodobé záväzky 28998,99 29322,96 

Bankové úvery a výpomoci 60945,58 45045,58 

Časové rozlíšenie 1494311,55 1421823,44 

 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám    45045,58EUR 
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 0,00EUR 
- voči dodávateľom                      3926,44EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                     1865,69EUR 
- voči zamestnancom                       14493,08EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu 9843,98EUR 
- ostatné  42,26EUR 
- prijaté preddavky 1017,20EUR 
 

Obec uzatvorila v roku 2001 Zmluvu o úvere na financovanie záväzkov obce. Úver je dlhodobý 
s dobou splatnosti do r. 2017, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov mesačné. 
 

Poskytovateľ 
úveru 

Účel Výška prijatého 
úveru 

Výška úroku Zabezpeč. 
úveru 

Zostatok 
k 31.12.2014 

Splatnosť 
 

Prima 
banka 

Slovensko 
a. s. 

Financovanie 
záväzkov obce 

4418200,00 
SKK = 

146657,3724
EUR 

2,688% 
p.a. 

- 45045,58 r. 2017 

 
 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
Obec Lovinobaňa nemá zriadenú príspevkovú organizáciu 

 
 
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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2012 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 na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
1. FC Lovinobaňa – na činnosť (bežné 

výdavky) 
7250,00 EUR 7250,00 EUR 0 
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K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2012 
o dotáciách. 

 
10. Podnikateľská činnosť   
Obec Lovinobaňa nemá podnikateľskú činnosť. 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) 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. 

 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 
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 

Základná škola 8119,59 8119,59 0,00 
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ - dopravné 7235,01 6423,00 812,01 
ZŠ – normat. financovanie 436604,25 433891,00 2713,25 
ZŠ - vzdelávacie poukazy 4911,00 4911,00 0,00 
ZŠ - asistenti, MRK 24476,67 22793,14 -1683,53 
 
 
b) 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 - 
ŠR Školstvo BV 477026,93 475185,20 1841,73 
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 Voľby BV 6335,30 6335,30 0,00 

 Osobitný príjemca BV 94635,71 94635,71 0,00 

 Opatrovateľská služba BV 3220,00 3220,00 0,00 

 Hmotná núdza BV 17069,52 17069,52 0,00 

 Matrika BV 2869,09 2869,09 0,00 

 REGOB BV 714,78 714,78 0,00 

 VPP BV 5921,25 5921,25 0,00 

 Osobitný príjemca – PND záškoláci 

BV 

611,10 587,58 23,52 

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

VÚC  Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

BBSK 600,00 600,00 0,00 
    
 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Terézia Ondrisová                                  Predkladá: Ing. Marian Lenhard 
 
 
 
V Lovinobani dňa 11. 06. 2015 
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13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko 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 94078,48 EUR. 


