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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 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. 136/2013. 
Rozpočet bol zmenený šesťkrát: 

- prvá zmena   schválená rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 19.02.2014 – starostom obce 
- druhá zmena schválená RO č. 2 - dňa 17.03.2014 uznesením č. 18/2014 
- tretia zmena  schválená RO č. 3  dňa 10.04.2014 uznesením č. 26/2014 
- štvrtá zmena schválená RO č. 4 dňa 30.06.2014 uznesením č. 57/2014 
- piata zmena  schválená RO č. 5 dňa 21.10.2014 uznesením č. 88/2014 
- šiesta zmena schválená RO č. 6 dňa 27.11.2014 uznesením č. 99/2014  

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2014  
 
 

 

 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Upravený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 451 327 479 317 

z toho :   
Bežné príjmy 427 927 422 215 
Kapitálové príjmy 15 100 10 508 
Finančné príjmy 0  34 594 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 8 300 12 000 
Výdavky celkom 447 293 479 317 
z toho :   
Bežné výdavky 219 427 238 243 
Kapitálové výdavky 41 000 47 500 
Finančné výdavky 0 0 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 186 866 193 574 
Rozpočet  obce 4 034 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
467 317 439 601,56 94,07 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 467 317 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
439 601,56 EUR, čo predstavuje  94,07 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
422 215 417 874,47 98,97 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 422 215  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
417 874, EUR, čo predstavuje  96,97% plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

301 950 302 372,89 100,14 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 269 045 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 269 822,31 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100,29 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 12 879 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume  12 810,35 EUR, čo je 
99,47 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 825,97 EUR, dane zo stavieb boli 
v sume 5 984,38 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  12 804,50 EUR, za nedoplatky 
z minulých rokov 12,08 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností 
v sume 136,12  EUR. 
 
Daň za psa   
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 891 EUR bol skutočný príjem 884,71 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 99,29 %.  K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani zo psa vo výške 
33,50 EUR. 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva 
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 500 EUR bol dosiahnutý príjem 352,00 EUR, čo 
predstavuje plnenie vo výške 70,40%. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávku na  dani za 
užívanie verejného priestranstva pohľadávku vo výške 102,00 EUR. 
 
Daň za nevýherné hracie prístroje 
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 99 EUR za nevýherné hracie prístroje boli 
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky v sume 99,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 
100,00 %.  
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Daň za ubytovanie 
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 60 EUR za ubytovanie boli k 31.12.2014 poukázané 
finančné prostriedky v sume 60,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.  
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 18 476 EUR za poplatok za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad  boli k 31.12.2014 vybraté finančné prostriedky v sume 18 344,52EUR, 
čo predstavuje plnenie na 99,29 %. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky vo výške 317,11 
EUR. 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
5 146                 5 752,57               111,79    

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 2 146 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 714,07 EUR, čo je 
79,87 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 110,59 EUR, príjem 
z prenajatých pozemkov v sume 235,14 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov 
a objektov v sume 1 368,34 EUR. 
 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 3 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4 038,50 EUR, čo je 
134,62 % plnenie.  
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
16 855                 13 136,32 77,94 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 16 855 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
13 136,32 EUR, čo predstavuje 77,94% plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za porušenie predpisov, z predaja 
výrobkov, tovaru a služieb, za prebytočný hnuteľný majetok, z vkladov, z odvodu hazardných 
a podobných hier, z dobropisov a z vratiek.  
V tejto oblasti sa nachádzajú aj príjmy zo zhodnotenia odpadu vo výške 4 795,88 EUR. 
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 98 264 EUR bol skutočný príjem vo výške 96 612,69 
EUR, čo predstavuje 98,32% plnenie. 
 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo vnútra SR 64 749,00 ZŠ normatívne prostriedky zo ŠR 
Ministerstvo vnútra SR 2 224,00 MŠ na výchovu a vzdelávanie  
Ministerstvo vnútra SR 1 497,98 ZŠ na vzdelávacie poukazy 
Ministerstvo vnútra SR 620,00 Dopravné žiakom 
Ministerstvo vnútra SR 308,00 Pre deti zo soc. znevýh. prostr. 
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Ministerstvo vnútra SR 2 574,00 ZŠ na asistenta učiteľa 
Ministerstvo vnútra SR 97,00 ZŠ na kreditné príplatky 
 
Ministerstvo vnútra SR 

 
115,81 

Prenesený výkon ŠS na úseku 
životného prostredia 

 
Ministerstvo vnútra SR 

 
407,88 

Prenesený výkon ŠS na úseku 
Hlásenia pobytu občanov 

 
Ministerstvo vnútra SR 

 
3 044,97 

na výdavky súvisiace 
s uskutočnením volieb 

UPSVR 789,00 Pre deti v hmotnej núdzi na stravu 
 
UPSVR 

 
116,20 

Pre deti v hmotnej núdzi na škol. 
potreby 

UPSVR  423,36 Náhradný príjem rod. prídavkov 
 
UPSVR 

 
15 492,72 

Poskytnutie príspevku na mzdu  
pre dlhodobo nezamest. z ESF 

 
UPSVR 

 
2 726,02 

Poskytnutie príspevku na mzdu 
pre dlhodobo nezamest. zo ŠR 

UPSVR 1 372,75 Aktivačný príspevok 
Okresný úrad Prievidza 54,00 Sklad CO 
Spolu:  96 612,69  

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. K 31.12.2014 zostali 

nespotrebované  finančné prostriedky vo výške 2 193,09 EUR, ktoré boli vrátené rozpočtovej 

organizácii k použitiu do 31. Marca nasledujúceho roku. 

 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
10 508 10 508,00 100,00 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10 508 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
.10 508 EUR, čo predstavuje  100,00% plnenie.  
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  508 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 508,00 EUR, čo 
predstavuje 100,00 % plnenie. 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 10 000,00EUR, čo 
predstavuje 100,00 % plnenie. 
 
 
Prijaté granty a transfery 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
 
LIDL 

 
10 000,00 

Vybudovanie multifunkčného 
ihriska v areáli ZŠ 
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3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
34 594 11 219,09 32,43 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 34 594 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
11 219,09 EUR, čo predstavuje  32,43.% plnenie.  
 
V roku 2013 bol prijatá dotácia, ktorú poskytol Úrad vlády SR na zateplenie budovy ZŠ vo 
výške 10 000 EUR. Táto bola, v súlade s platnou legislatívou, použitá do 31.marca 
nasledujúceho kalendárneho roku. ZŠ nevyčerpala normatívne a nenormatívne prostriedky, 
poskytnuté po 31.10.2013 vo výške 1 219,09 EUR a použila ich do 31. marca 2014. 
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
12 000 13 129,59 109,41 

 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 12 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
13 129,59 EUR, čo predstavuje  94,07% plnenie.  
 
Kapitálové príjmy  
 
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou  - Základná škola s materskou školou 
Liešťany nemala rozpočtované kapitálové príjmy. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
285 743 247 311,44 86,55 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 285 743  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 247 311,44 EUR, čo predstavuje  86,55% čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
238 243 214 126,08 89,88 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 238 243 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 v sume 
214 126,08 EUR, čo predstavuje  89,88% 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 82 223 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 73 068,30 EUR, čo 
je 88,87 % čerpanie.  
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Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, hlavného kontrolóra 
a starostu obce. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  34 279 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 29 399,20 EUR, čo 
je 85,76 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 114 721 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 102 268,75. EUR, 
čo je 89,15 % 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 9 975 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 9 389,83 EUR, čo 
predstavuje 94,13 % čerpanie. 
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
47 500 32 401,91 68,21 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 47 500 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 32 401,91 EUR, čo predstavuje  68,21% čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Rekonštrukcia nádvoria a prístupu k OcU 
Z rozpočtovaných  11 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 11 728,89.EUR, 
čo predstavuje 101,99 % čerpanie.  
b) Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ 
Z rozpočtovaných  21 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 20 673,02 EUR, 
čo predstavuje 96,15. % čerpanie.  

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  
Obec neuskutočnila v roku 2014 žiadne výdavkové finančné operácie.  
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
193 574                   189 397,49                97,84 

 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 193 574 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 189 397,49 EUR, čo predstavuje  97,84% čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                  76 659,37  EUR 
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Materská škola       71 300,68 EUR 
Školský klub detí    9 278,66 EUR 
Školská jedáleň 32 158,78 EUR  
 
Kapitálové výdavky 
 
Základná škola s materskou školou Liešťany nerozpočtovala ani neúčtovala žiadne 
kapitálové výdavky. 
 
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 431 004,06 
z toho : bežné príjmy obce  417 874,47 
             bežné príjmy RO 13 129,59 
Bežné výdavky spolu 403 523,57 
z toho : bežné výdavky  obce  214 126,08 
             bežné výdavky  RO 189 397,49 
Bežný rozpočet +27 480,49 
Kapitálové  príjmy spolu 10 508,00 
z toho : kapitálové  príjmy obce  10 508,00 
             kapitálové  príjmy RO 0,00 
Kapitálové  výdavky spolu 32 401,91 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  32 401,91 
             kapitálové  výdavky  RO 0,00 
Kapitálový rozpočet  -21 893,91 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 5 586,58 
Príjmy z finančných operácií 11 219,09 
Výdavky z finančných operácií 0,00 
Rozdiel finančných operácií 11 219,09 
PRÍJMY SPOLU   452 731,15 
VÝDAVKY SPOLU 435 925,48 
Hospodárenie obce  16 805,67 
  
Upravené hospodárenie obce 16 805,67 

 
 
Prebytok rozpočtu v sume.16 805,67 EUR  zistený podľa ustanovenia § 16 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 2 193,09 EUR 
-  poníženie príjmov v sume 83 EUR, (tieto finančné prostriedky boli vrátené do ŠR ako   
   nespotrebovaná dotácia na stravu deťom v hmotnej núdzi) 
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- povýšenie výdavkov o sumu 28,92 EUR, ktorá pozostáva zo sumy   28,62 EUR 
nezaúčtovanie dokladu rozpočtovou klasifikáciou – Posedenie pod jedličkou a mylne 
zaúčtovaný výdavok na všeobecný materiál, ktorý bol zúčtovaný voči transferu z  
UPSVR vo výške 0,30 EUR; 

navrhujeme použiť na  tvorbu rezervného fondu vo výške 14 500,66 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 :  
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom  
rozpočtovom roku  v sume  2 193,09  EUR, a to na :  

- na výchovu a vzdelávanie v materskej škole  v sume  271,51 EUR; 
-  na dopravné v sume 23,73 EUR 
- na vzdelávacie poukazy v sume 424,98 EUR 
- normatívne prostriedky určené na základne vzdelávanie v sume 1 472,87 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 14 500,66 EUR.  
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 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  23 500,86       
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

 
         0,00      

                 - z ostatných príjmov     176,00 
                - z finančných operácií 11 093,32 
                - z úrokov          2,80 
Úbytky: - ostatné úbytky                               176,00 
               - poplatky banke         68,78 
               - daň z úroku          0,47 
KZ k 31.12.2014 34 527,73       

 
Peňažný fond 
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond opráv, údržby a obnovy obce Suma v EUR 
ZS k 1.1.2014  32 955,24       
Prírastky – kreditný úrok                                     3,24      
Úbytky   - daň z úroku :         0,60       
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               - poplatky banke         49,10 
KZ k 31.12.2014 32 908,78       

 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2014       584,77   
Prírastky - povinný prídel – 1,25 %                                                   567,38       
               - ostatné prírastky         19,08     
Úbytky   - závodné stravovanie                           416,87   
               - regeneráciu PS, dopravu                     383,50   
               - ostatné úbytky                                                      14,66    
KZ k 31.12.2014      356,20 

 
 
 
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 999 645,31 995 556,97 

Neobežný majetok spolu 904 046,41 906 594,02 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok    21 191,43    19 931,43 

Dlhodobý hmotný majetok 646 894,98 650 702,59 

Dlhodobý finančný majetok 235 960,00 235 960,00 

Obežný majetok spolu        94 024,30   87 634,69 

z toho :   

Zásoby          354,81         898,49 

Zúčtovanie medzi subjektami VS             0,00             0,00 

Dlhodobé pohľadávky             0,00            0,00 

Krátkodobé pohľadávky           217,81     1 492,69 

Finančné účty      93 452,31   85 243,51 

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

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

Časové rozlíšenie          1 574,60    1 328,26 
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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 999 645,31 995 556,97 

Vlastné imanie  960 928,61 980 032,79 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  960 928,61 980 032,79 

Záväzky 38 716,70 15 524,18 
z toho :   

Rezervy  4 398,09 1 200,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 8 099,09 2 193,09 

Dlhodobé záväzky 991,44 389,15 

Krátkodobé záväzky 25 228,08 11 741,94 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 0,00 0,00 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

 
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                   0,00  EUR 
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 0,00  EUR 
- voči dodávateľom                             1 482,07  EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                                2 193,09  EUR 
- voči zamestnancom                                       4 584,44  EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu  3 726,77  EUR 
- ostatné  3 148,66  EUR. 
 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec Liešťany nemá zriadené príspevkové organizácie.  
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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. 2/2013 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 - 
Telovýchovná jednota  - Športklub Liešťany 4 800 EUR 4 800 EUR 0 
Jednota dôchodcov Slovenska          200 EUR       200 EUR 0 
MO SČK          300 EUR       248,51  € 51,49 

 
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2013  
o dotáciách. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 51,49 EUR boli vrátené na účet obce. 

 
 

10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec Liešťany nevykonáva 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. 
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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 

ZŠ s MŠ Liešťany 119 954,95 118 139,31 1 815,64 
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Liešťany 73 451,57 71 258,48 2 193,09 
 
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
 
       Obec nemá založené žiadne právnické osoby. 
 

 
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 - 
MV SR REGOP       407,88  407,88 0,00 

MV SR ŽP  115,81 115,81 0,00 

MV SR Voľby, referendum 3 044,97 3 044,97 0,00 

MV SR CO 54,00 70,70 -16,70 

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

Obec  Suma poskytnutých 
finančných 

Suma skutočne 
použitých finančných 

Rozdiel  
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prostriedkov prostriedkov   
Mesto Nováky – SOU 2 462,16 2 462,16 0,00 

    Obec Kanianka 30,63 30,63 0,00 
    Obec Diviaky nad Nitr. 51,11 51,11 0,00 
 
Obec Liešťany v roku 2014 neprijala žiadne finančné prostriedky od ostatných obcí. 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
   
 Obec Liešťany v roku 2014  neposkytla finančné prostriedky VUC a ani finančné prostriedky od 
VUC neprijala. 
 
 
 
 
 
 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
 
Na základe uznesenia OZ v Liešťanoch č. 130/2013 zo dňa 13. decembra 2013 Obec Liešťany 
zostavuje a predkladá rozpočet obce bez programovej štruktúry.  

 
 

 
 

Vypracovala:                                                                 Predkladá:  
Janka Kotulová                                                                          Ľubomír Noska 
ekonómka obce                                                                          starosta obce 
 
 
 
 
V Liešťanoch dňa 10.júna 2015 
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13. Návrh uznesenia 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 
obce Liešťany za rok 2014 bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu Obce Liešťany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia  v sume 14 500,66 EUR na 
tvorbu rezervného fondu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje prevod finančných prostriedkov z účtu „Fondu 
opráv, údržby a obnovy obce“ v plnej výške na účet rezervného fondu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší uznesenie OZ v Liešťanoch č. 3/2010 g) – a)  zo dňa 
17. augusta 2010, ktoré bolo prijaté v znení: OZ v Liešťanoch schvaľuje: Všeobecné podmienky 
čerpania peňažného fondu údržby a obnovy obce Liešťany.  
 


