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Záverečný účet Obce Litmanová 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.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením 
č.116/2012 
Bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 12. 12. 2013 uznesením č. 155/2013 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v € 
 

 Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Príjmy celkom 181 114 239 515 
z toho :   
Bežné príjmy 180 898 230 898 
Kapitálové príjmy 0 7 013 
Finančné príjmy 0 0 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 216 1 604 
Výdavky celkom 181 114 239 515 
z toho :   
Bežné výdavky 125 398 168 921 
Kapitálové výdavky 0 18 092 
Finančné výdavky 10 000 5 700 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 45 716 46 802 
Rozpočet obce 0 0 

 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €  
 
Schválený rozpočet 

na rok 2013 
Upravený rozpočet 

na rok 2013 
Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia rozpočtu 

181 114 239 515 252 493,55 105,42 
 
 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet 

na rok 2013 
Upravený rozpočet 

na rok 2013 
Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia rozpočtu 

123 963 133 963 133 789,19 99,87 



 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 120 000,- € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 121 984,83 €, čo predstavuje plnenie na 
101,65 %.  
 
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 6 513 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 4 761,77 €, čo je 
73,11 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 161,69 €, dane zo stavieb boli 
v sume 2 550,84 € a dane z bytov boli v sume 13,42 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených na 
dani z nehnuteľnosti 4 725,95 €, za nedoplatky z minulých rokov vo výške 35,82 €. 
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 500,15 € z toho 
338,29 € daň z pozemkov a 2 161,86 € daň zo stavieb. 
 
c) Daň za psa 
Z rozpočtovaných 250 € bol skutočný príjem 380 €, čo je 152 % plnenie.  
 
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 
Z rozpočtovaných 2 500 € bol skutočný príjem 2 043,50 €, čo je 81,74 % plnenie. 
 
e) Daň za ubytovanie 
Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem 565,62 €, čo je 113,12 % plnenie. (Príjmy z tejto 
dane za rok 2013 boli uhradené až v roku 2014.) 
 
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 4 200 € bol skutočný príjem 4 053,47 €, čo je 96,51 % plnenie rozpočtu. 
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
v sume 79,52 €. 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet 

na rok 2013 
Upravený rozpočet 

na rok 2013 
Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia rozpočtu 

31 235 71 235 80 350,79 112,79 
 
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 69 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 74 735,62 €, čo je 
107,99 % plnenie. Ide o príjmy z úhrad za vydobyté nerasty v sume 70 157,97 €, príjem 
z prenajatých pozemkov v sume 3 790,11 € a príjem z prenajatých budov, priestorov 
a objektov v sume 787,54 €. 
 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 214,5 €, čo je 214,50 % 
plnenie. Sú to príjmy zo správnych poplatkov, za vydané rozhodnutia obcou, poplatky za 
overovanie podpisov a listín. 
 
c) Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 
Z rozpočtovaných 1 930 € bol skutočný príjem vo výške 4 470,13 €, čo je 231,61 % plnenie. 
Tieto príjmy tvoria príjmy z predaja tovarov a služieb ako sú príjmy za relácie v miestnom 
rozhlase vo výške 119 €, príjmy za separovaný zber vo výške 142,94 €, príjmy za hrobové 



 

miesta a cintorínske služby vo výške 710 €, príjmy z predaja KUKA nádob vo výške 
185,85 €,  príjmy za odber pitnej vody vo výške 1 829,55 € a príjmy za služby hore Zvir vo 
výške 1 482,79 €. K 31.12.2013 eviduje obec pohľadávky na poplatkoch za hrobové miesta 
vo výške 3,50 € a pohľadávky za odber pitnej vody vo výške 331,25 €.  
 
d) Úroky 
Z rozpočtovaných 5 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 7,84 €, čo je 156,80 % 
plnenie. Úroky sa pripisujú mesačne ku koncu každého kalendárneho mesiaca. 
 
e) Ostatné príjmy 
Tieto príjmy neboli rozpočtované, skutočný príjem je 922,70 €. Sú to príjmy za vrátenie 
preplatku za elektrickú energiu za rok 2012. 
 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
  
Schválený rozpočet 

na rok 2013 
Upravený rozpočet 

na rok 2013 
Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia rozpočtu 

25 700 25 700 29 736,05 115,70 
 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 
P. č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. ÚPSVaR, SL 16,20 Stravné pre deti v HN 
2. ÚPSVaR, SL 3 940,79 Dotácia - miestna zamestnanosť 
3. Krajský školský úrad Prešov 17 333 Školstvo – prenesené kompetencie 
4. Krajský školský úrad Prešov 184 Školstvo – vzdelávacie poukazy 
5. Krajský školský úrad Prešov 2 100 Školstvo – asistent učiteľa 
6. Krajský školský úrad Prešov 240 Školstvo – predškolská výchova 
7. Obvodný úrad , SL 211,53 Register obyvateľov 
8. Štátny rozpočet 600 Voľby do VÚC 
9. Štátny rozpočet 2 897,53 Cestná infraštruktúra 
10. Okresný úrad SL 27 Odmena skladníka CO 
11. Štátny rozpočet 1 286 Zvýšenie TP učiteľov 
12. Štátny rozpočet 500 Kultúrne vystúpenie PUĽS 
13. OOCR Severný Spiš Pieniny 400 Športové podujatie Jedenástky 

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

 
4) Kapitálové príjmy:  
  
Schválený rozpočet 

na rok 2013 
Upravený rozpočet 

na rok 2013 
Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia rozpočtu 

- 7 013 7 013 - 
 
a) Príjem z predaja pozemkov: 
Skutočný príjem z predaja pozemkov k 31.12.2013 bol vo výške 7 013 €. Príjem z predaja vo 
výške 6 383 € je účelovo viazaný na použitie pri výstavbe multifunkčného ihriska. 
 
5) Príjmové finančné operácie:  
Obec nemá obsahovú náplň. 



 

 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy :  
Schválený rozpočet 

na rok 2013 
Upravený rozpočet 

na rok 2013 
Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia rozpočtu 

216 1 604 1 604,52 100,00 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
ZŠ s MŠ Litmanová – vlastné príjmy 1 604,52 €. Tieto príjmy sú vytvorené vlastnou 
činnosťou RO ako doplnkový zdroj financovania, o ktoré je možné prekročiť schválený 
rozpočet výdavkov. Ide predovšetkým o príjmy z nájom nehnuteľnosti vo výške 29,50 €, 
poplatky za školné v MŚ vo výške 265,20 €, úroky z vkladov vo výške 0,30 € a vrátky 
z preplatkov energií vo výške 1 309,52 €. 
  
Kapitálové príjmy :  
Rozpočtová organizácia nemá obsahovú náplň. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v  €  
 
Schválený rozpočet 

na rok 2013 
Upravený rozpočet 

na rok 2013 
Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia rozpočtu 

181 114 239 515 227 339,01 94,92 
 

1) Bežné výdavky : 
  
Schválený rozpočet 

na rok 2013 
Upravený rozpočet 

na rok 2013 
Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia rozpočtu 

125 398 168 921                   156 794,20 92,82 
 
v tom :                                                                                                                          

od
d

ie
l 

Funkčná klasifikácia 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
% 

plnenia 
rozpočtu 

 Všeobecná verejná správa     
01116 Výdavky verejnej správy 76 447 82 427 74 968 90,95 
0112 Ekonomická oblasť 600 600 1 473,93 245,65 
0160 Všeobecné verejné služby 1 000 1000 600 60 
0170 Transakcie verejného dlhu 850 850 566,29 66,62 

 Verejný poriadok a bezpečnosť     
0320 Ochrana pred požiarmi 1 000 1 000 1 545,23 154,52 

 Ekonomická oblasť     
0422 Lesníctvo 15 000 28 786 26 875,35 93,36 
0451 Cestná doprava 3 000 18 397 15 920,10 86,54 
0473 Cestovný ruch 1 000 1 000 - - 

 Ochrana životného prostredia     
0510 Nakladanie  s odpadmi 8 000 8 000 8 001,08 100,01 

 Bývanie a občianska vybavenosť     
0620 Rozvoj obcí 7 831 13 031 8 395,41 64,42 
0630 Zásobovanie vodou 1 000 1 000 764,82 76,48 
0640 Verejné osvetlenie 2 000 2 360 3 514,74 148,93 



 

 Rekreácia, kultúra a náboženstvo     
0810 Rekreačné a športové služby 1 500 1 500 1 930,80 128,72 

08203 Klubové a špec. kult. zariadenia 200 200 - - 
08205 Knižnice 100 100 - - 

08209 
Ost. kult. služby vrátane kult. 
domov 

3 000 3 000 3 304,29 110,14 

0830 Vysielacie a vydavateľské služby 100 100 - - 
0840 Náboženské a iné spoloč. služby 1 500 2 500 2 916,19 116,65 

 Vzdelávanie     
09111 Predšk. výchova s bež. starostl. 0 1 800 4 797,27 266,51 

 Sociálne zabezpečenie     
10202 Sociálne zabezpečenie - staroba 1 200 1 200 1 204,50 100,37 

10701 
Sociálne zabezpečenie – hmotná 
núdza 

70 70 16,20 23,14 

 Spolu  168 921 156 794,20 92,82 
01 - Všeobecné verejné služby 

-  obec – vnútorná správa , zahŕňa výdavky na mzdy a odvody do poisťovní administratívnych  
     pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, odmeny  poslancov, energie    
 administratívnej budovy, kancelárske potreby, poštovné, známky, telefón, PHM služobné auto, 
cestovné, poplatky za účasť na školeniach ,internet, reprezentačné, kolky, právne služby , stavebný 
úrad, poplatky bankám, tlačoviny, odborná  literatúra, čistiace a hygienické potreby, web stránka, 
tonery, kancelárske stroje a zariadenia, členské príspevky, stravovanie zamestnancov, poistné OcÚ 
a služobného automobilu, splácanie úrokov z úverov. 
 
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť 
     - ochrana pred požiarmi, vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky za materiál a služby požiarnej 
ochrany, poistné požianíckych áut 
 
 04 -Ekonomická oblasť 
      - výdavky zahrňujú služby – ťažba dreva, výkon lesníka, lesného odborného hospodára, PHM 
krovinorez a mot. píla,  údržba  miestnych komunikácii 
 
 05 - Ochrana životného prostredia 
      - výdavky na vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu, drobných stavebných odpadov,   
       separovaný zber 
 
06 - Bývanie a občianska vybavenosť 
     - výdavky na rozvoj obce, mzdy a odvody zamestnancov pracujúcich na údržbe verejných 
priestranstiev, obecný vodovod -  správa a údržba, údržba verejného osvetlenia  a spotreba elektrickej 
energie za verejné osvetlenie 
 
08 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
      - zahŕňa výdavky na energie v budove telovýchovnej jednoty, domu smútku a kultúrneho domu,  
všeobecný  materiál, výdavky na usporiadanie športových podujatí v obci, odmeny rozhodcu pri 
futbalových zápasoch, údržba domu smútku, čistiace a hygienické potreby , údržba, správa a údržba 
cintorínov, PHM do kosačiek. 
09 - Základné vzdelanie 
      -výdavky na čistiace prostriedky a spotrebný materiál MŠ, kancelárske potreby, energie, 
telekomunikačné služby, poistné budovy MŠ, výmena okien. 
 
 10 - Sociálne zabezpečenie 
     - zahŕňa výdavky pre dôchodcov obce – úcta k starším, posedenie v kultúrnom dome. 
 



 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 51 798 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 49 507,33 €, čo je 
95,58 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu,  
zamestnancov OcÚ pracujúcich na základe dohôd o vykonaní práce a mzdové prostriedky 
sezónnych zamestnancov. 
 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 15 751 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 17 186,33 €, čo je 
109,11 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za 
zamestnávateľa. 
 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 97 602 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 87 605,16 €, čo je 
89,76 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 
náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky, čistiaci a ostatný materiál, 
reprezentačné, dopravné, palivá, rutinná a štandardná údržba budov a kancelárskych strojov, 
nájomné a ostatné tovary a služby realizované dodávateľským spôsobom. 
 
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 2 920 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1 929,09 €, čo 
predstavuje 66,06 % čerpanie. Ide o výdavky na úhradu členských príspevkov vo výške 
1 823,89 €, transfer CVČ vo výške 49 €, príspevok pre TJ vo výške 40 € a transfer na 
stravovanie pre deti v HN vo výške 16,20 €.  
 
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  
    finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných 850 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 566,29 €, čo 
predstavuje 66,62 % čerpanie. Ide o výdavky súvisiace so splácaním úrokov z úveru v sume 
313,14 € a ostatné výdavky súvisiace s úverom vo výške 253,15 €. 
 
2) Kapitálové výdavky : 
  
Schválený rozpočet 

na rok 2013 
Upravený rozpočet 

na rok 2013 
Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia rozpočtu 

- 18 092                   18 092,70              100,00   
 
v tom : 

           
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie 18 092 18 092,70 100,00 

 
 

3) Výdavkové finančné operácie : 
  
Schválený rozpočet 

na rok 2013 
Upravený rozpočet 

na rok 2013 
Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia rozpočet 

10 000 5 700                   5 650 99,12 
 
Z rozpočtovaných 5 700 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2013 vo výške 5 650 €, čo predstavuje plnenie 99,12 %.  



 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
  
Bežné výdavky :  
Schválený rozpočet 

na rok 2013 
Upravený rozpočet 

na rok 2013 
Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia rozpočtu 

45 716 46 802                   46 802,11 100,00 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola s MŠ                             46 802,11 € 
  
Kapitálové výdavky:  
Rozpočtová organizácia nemá obsahovú náplň. 
 
4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2013 
 
Zistenie rozpočtového výsledku hospodárenia za rok 2013 
 
Príjmy: 

- bežné:   Obec  243 876,03 € 
- kapitálové Obec      7 013,00 € 
- vlastné príjmy RO      1 604,52 € 

 
Príjmy spolu:  252 493,55 € 

 
Výdavky: 

- bežné:  Obec  156 794,20 € 
  RO    46 802,11 € 

- kapitálové Obec    18 092,70 € 
 
Výdavky spolu:  221 689,01 € 
 

Výsledok hospodárenia    30 804,54 €  (prebytok hospodárenia) 
 
Finančné operácie: 
 

- príjmy  Obec          0,00 € 
- výdavky  Obec  5 650,00 € 

zostatok fin. operácií           - 5 650,00 € 
 
Finančné operácie príjmové i výdavkové sú súčasťou rozpočtu obce, ale nevstupujú do 

výsledku hospodárenia. 
 

 Obec hospodárila v roku 2013 s prebytkovým bežným rozpočtom v sume 41 884,24 € 
a so schodkovým kapitálovým rozpočtom v sume  - 11 079,70 €. Rozpočtový výsledok 
hospodárenia za rok 2013 prestavuje prebytok vo výške 30 804,54 €. Celkové hospodárenie 
obce za rok 2013 po započítaní finančných operácií skončilo prebytkom rozpočtu v sume 
25 154,54 €.  

 
Prebytok rozpočtu v sume 25 154,54 €  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 znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:   



 

-  tvorbu rezervného fondu  25 154,54 € 
Aa základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 
vo výške 25 154,54 €.  
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2013  14 179,44       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 25 154,54 

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 0      

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2013 39 333,98    

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2013 415,75 

Prírastky - povinný prídel - 1 %                    335,45 

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                     267,20 

              - ostatné úbytky                                                

KZ k 31.12.2013 484,00 

 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v  €  
 
A K T Í V A  

Gázov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 1 509 068,05 1 530 628,56 

Geobežný majetok spolu 1 468 877,69 1 462 629,20 

z toho :   



 

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1 374 142,25 1 367 893,76 

Dlhodobý finančný majetok 94 735,44 94 735,44 

Obežný majetok spolu 40 190,36 67 261,94 

z toho :   

Zásoby 1 270,93 1 633,79 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 084,40 3 084,40 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  17 174,44 15 802,66 

Finančné účty  21 660,59 46 742,06 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie   737,42 

 

P A S Í V A 

Gázov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 509 068,05 1 530 628,56 

Vlastné imanie  1 377 767,91 1 403 661,01 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  91 781  

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1 285 986,73 1 403 661,01 

Záväzky 30 062,66 25 229,72 

z toho :   

Rezervy  5 259,79 6 110,62 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky 415,75 484,00 

Krátkodobé záväzky 10 073,23 9 971,21 

Bankové úvery a výpomoci 14 313,89 8 663,89 

Časové rozlíšenie 101 237,48 101 737,83 

 
 
 
 



 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 
 

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: 
- voči bankám        8 663,89 € 
- voči dodávateľom        3 285,08 € 
- voči zamestnancom           3 765,05 € 
- voči orgánom daň. úradu, sociálneho a  

zdrav. poistenia       2 898,17 € 
 

Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o termínovanom účte s viazanosťou 6 mesiacov vo 
výške 25 000  €. 
 
 
8. Podnikateľská činnosť   
 
V roku 2013 vykonávala obec podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia 
vydaného Obvodným úradom v Starej Ľubovni, odborom živnostenského podnikania z dňa 
2.6.2004 číslo živ. Reg. číslo 710-3801. Predmetom podnikania je vykonávanie ubytovacích 
a stravovacích služieb. 
 
Prehľad výsledovky je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: 

Položka 
k 31.12.2013 

 
Spotrebované nákupy 14 453,11 
Služby 2 045,12 
Osobné náklady 17 382,05 
Finančné náklady 263,69 
Rezervy 847,42 
9áklady spolu 34 991,39 
  
Tržby 34 982,35 
Zúčtovanie rezerv 377,97 
Finančné výnosy 0,46 
Výnosy spolu 35 360,78 

  
VÝSLEDOK HOSPODÁRE9IA-ZISK 369,39 

 
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom 
mimorozpočtovom účte. 
 
 
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 
b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 
c. štátnemu rozpočtu 
d. štátnym fondom 
e. rozpočtom iných miest a obcí 
f. 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 
- voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám – obec nemá 

obsahovú náplň 
- voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám – obec nemá 

obsahovú náplň 
- voči založeným právnickým osobám – obec nemá obsahovú náplň 

 
b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

Obec v roku 2013 prijala grant od oblastnej organizácie cestovného ruchu OOCR 
Severný Spiš Pieniny vo výške 400,- € na výdavky súvisiace s usporiadaním 
športového podujatia Jedenástky 2013.  
 

c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 
 

Prehľad o poskytnutých, resp. o poskytnutých a čerpaných dotáciách je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 

 

Poskytovateľ 
 
 
 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 
 

 
- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

 
- 3 - 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - 
stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

ÚPSVaR, SL Strava pre deti v HG 17,10 16,20 0,90* 

ÚPSVaR, SL Podpora zamestnanosti 3 940,79 3 940,79 0,00 

Obvodný úrad SL REGOB 211,53 211,53 0,00 

Obvodný úrad SL Voľby do VÚC  600,00 600,00 0,00 

Krajský školský úrad PO Financovanie PK - školstvo 19 857,00 19 857,00 0,00 

Štátny rozpočet Gavýšenie TP zam. školstva 1 286,00 1 286,00 0,00 

Štátny rozpočet Vystúpenie PUĽS 500,00 500,00 0,00 

Štátny rozpočet Cestná infraštruktúra 2 897,53 2 897,53 0,00 
*
Uvedené nevyčerpané prostriedky boli vrátené na účet poskytovateľa dotácie v roku 2013 

 

d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 
 

e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí 
Obec poskytla Mestu Stará Ľubovňa transfer spojený s činnosťou centra voľného času 
vo výške 49,- €. 
 

f. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
Obec neposkytla ani neprijala v roku 2013 finančné prostriedky od VÚC. 



 

11.Údaje o hospodárení podriadených organizácií obce 
Údaje o hospodárení rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú súčasťou 
samostatného programového bodu jednania obecného zastupiteľstva, ale sú súčasťou 
záverečného účtu obce. Štatutárny zástupca ZŠ s MŠ Litmanová predkladá vlastné materiály 
týkajúce sa rozboru vlastného hospodárenia samostatne vrátane komentára k dosiahnutým 
výsledkom. Tvoria prílohu tohto záverečného účtu.  

 
12. Gávrh uznesenia 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 25 154,54 €, zisteného 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 znení neskorších, na :  
 

- tvorbu rezervného fondu                25 154,54 €   

 

Vypracovala: Ing. Zuzana Hlinková                        Predkladá:    
 
            Vasiľ Vislocký 
             starosta obce 
V Litmanovej, dňa 18. 02. 2014 
 
 


