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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 11.12.2013 uznesením č. 85/2013. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena schválená dňa 26.03.2014 uznesením č. 24/2014 

- druhá zmena schválená dňa 24.09.2014 uznesením č. 85/2014 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014  

 

 

ROZPOČET OBCE LÁB 2014  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 882 234,88 992 800,24 

z toho:   

Bežné príjmy 881 234,88 933 494,42 

Kapitálové príjmy 1 000,00 29 305,82 

Finančné príjmy 0,00 30 000,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom 882 224,08 988 335,18 

z toho:   

Bežné výdavky 813 642,12 910 072,13 

Kapitálové výdavky 25 627,00 35 308,09 

Finančné výdavky 42 954,96 42 954,96 

Výdavky RO s právnou subjektivitou   

Rozpočet  obce 10,80 4 465,06 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

992 800,24 1 067 355,32 107 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 992 800,24 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 

v sume 1 067 355,32 EUR, čo predstavuje  107 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

933 494,42 934 634,50 100 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 933 494,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

934 634,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

469 190,00                  471 988,54                 100 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 363 170,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 364 385,12 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 57 070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 54 366,77 EUR, 

čo je 95 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 38 258,33 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 16 108,44 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

3 883,78 EUR. 

Daň za psa  1 083,75 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva 731,12 EUR 

Daň z úhrad za dobývací priestor 12 307,45 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 39 114,33 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

131 360,54                 135 716,29                  103 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 131 360,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 135 716,29 EUR, 

čo je 103 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 42 649,34 EUR, 

príjem z prenajatých pozemkov v sume 13 514,61 EUR a príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 28 344,51 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 10 888,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 13 944,00 EUR, 

čo je 128 % plnenie.  
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c) iné nedaňové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

9 994,12                 11 126,94                 111 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 994,12 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

11 126,94 EUR, čo predstavuje 111 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek, výťažky z lotérií 

a príspevky na energie.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 301 423,50 EUR bol skutočný príjem vo výške 

315 802,73 EUR, čo predstavuje 105 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad – odbor školstva 276 327,00 Prenesený výkon štátnej správy 

v oblasti školstva a vzdelávania – 

normatív ZŠ Láb 

Bratislavský samosprávny kraj 7 000,00 Potreby obce a MŠ Láb 

NADÁCIA SPP 18 000,00 Potreby obce 

POZAGAS, a.s. 1 000,00 Výstroj pre DHZ Láb 

Okresný úrad Malacky 2 328,23  Voľby prezidenta, do Európskeho 

parlamentu, do orgánov samosprávy 

obcí 

Okresný úrad – odbor školstva 4 254,00 Vzdelávacie poukazy 

Okresný úrad – odbor školstva 2 930,00  Príspevok na predškolákov 

Okresný úrad – odbor starostlivosti 

o životné prostredie 
142,25 Životné prostredie 

MV SR – sekcia verejnej správy 500,94 REGOB – register obyvateľstva 

MDVaRR SR  65,58 Miestne a účelové komunikácie 

Okresný úrad – MDVaRR SR 1 411,74 Stavebný úrad 

MV SR – sekcia verejnej správy 1 832,87 Matrika 

Okresný úrad – MV SR 10,12 Vojnové hroby 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

29 305,82 29 770,82 102 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 29 305,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 

v sume 29 770,82 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 9 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 9 500,00 EUR, čo 

je 100 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 6 360,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 760,00 EUR, čo 

predstavuje 106 % plnenie. 
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Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 13 445,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 13 510,82 EUR, 

čo predstavuje 101 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad vlády SR 5 000,00 MŠ Láb – hracie prvky 

MDVaRR SR 5 135,42 Nájomný bytový dom 

Zbierka občanov 3 375,40 Zbierka na zakúpenie vozidla pre DHZ Láb 

 

3. Príjmové finančné operácie: 

  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

32 950,00 102 950,00 312 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 32 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 

v sume 102 950,00 EUR, čo predstavuje 312 % plnenie.  

 

V roku 2014 bol prijatý úver/pôžička v sume 84 771,00 EUR schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 25.6.2014 uznesením č. 59/2014. Uznesením č. 68/2014 zo dňa 

25.8.2014 bolo zrušené uznesenie č. 59/2014. Dňa 31.10.2014 bola vrátená časť pôžičky vo 

výške 70 000,00 EUR. Dňa 24.9.2014 bol prijatý úver/pôžička v sume 30 000,00 EUR 

schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 86/2014. 

Dňa 19.11.2014 bol prijatý doplatok úveru/pôžičky vo výške 15 229,00 EUR. 

Rozpočtovým opatrením zo dňa 26.3.2014 bolo schválené použitie rezervného fondu. 

V skutočnosti bolo plnenie v sume 10 550,00 EUR.  

V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 950,00  EUR v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z.z..     

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0,00                   21 066,12                0 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

21 066,12 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                   12 339,00 EUR 

Materská škola 8 727,12 EUR  

 

Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0                   0                0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.  
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Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                         0,00 EUR 

Materská škola 0,00 EUR  

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

988 335,18 1 055 029,22 106 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 988 335,18 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 1 055 029,22 EUR, čo predstavuje 114 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky: 

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

406 375,45                   408 486,31                100 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 406 375,45 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 408 486,31 EUR, čo predstavuje 100 % 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 83 533,47 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 71 634,93 EUR, 

čo je 86 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného 

úradu. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 32 266,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 44 245,32 EUR, 

čo je 137 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 278 919,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 281 390,07 

EUR, čo je 101 % 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 8 137,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 7 973,75 EUR, 

čo predstavuje 98 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 3 518,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 3 242,24 EUR, 

čo predstavuje 92 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky: 

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

35 308,09                   32 142,20                91 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 35 380,09 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 32 142,20 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup výjazdového vozidla pre DHZ Láb 

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 4 769,39 EUR, 

čo predstavuje 95 % čerpanie.  

b) Nájomný bytový dom (posledná faktúra od dodávateľa preplatená MDVaRR SR+stavebný dozor) 
Z rozpočtovaných 6 956,42 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 6 956,42 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

c) Školský dvor v MŠ Láb 

Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 12 064,72 

EUR, čo predstavuje 80 % čerpanie.  

d) Rozšírenie a modernizácia miestneho rozhlasu 

Z rozpočtovaných 8 351,67 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 8 351,67 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

3) Výdavkové finančné operácie: 

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

42 954,96                   113 049,83                263 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 42 954,96 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 113 049,83 EUR, čo predstavuje 263 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných 12 594,96 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2014 v sume 12 689,83 EUR, čo predstavuje 100 %. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

488 036,00                   501 350,88               102  

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 488 036,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 501 350,88 EUR, čo predstavuje 102 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                 359 208,32 EUR 

Materská škola 142 142,56 EUR  

 

Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

0,00 0,00 0 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                         0,00 EUR 

Materská škola 0,00 EUR 

 

  

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 
 

  

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2014 

Bežné príjmy spolu 955 700,62 € 

 z toho: bežné príjmy obce 934 634,50€ 

                bežné príjmy RO 21 066,12 € 

Bežné výdavky spolu 909 837,19 € 

 z toho: bežné výdavky obce 408 486,31 € 

                bežné výdavky RO 501 350,88 € 

Bežný rozpočet 45 863,43 € 

Kapitálové príjmy spolu 29 770,82 € 

 z toho: kapitálové príjmy obce 29 770,82 € 

                kapitálové príjmy RO 0,00 € 

Kapitálové výdavky spolu 32 142,20 € 

 z toho: kapitálové výdavky obce 32 142,20 € 

                kapitálové výdavky RO 0,00 € 

Kapitálový rozpočet -2 371,38 € 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 43 492,05 € 

Vylúčenie z prebytku  2 912,82 € 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 40 579,23 € 
  

 

Prebytok rozpočtu v sume 43 492,05 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

v sume  2 912,82 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 40 579,23 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:  

a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 2 912,82 EUR,   

b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 0,00 EUR,   
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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 z.n.p.. 

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 

vo výške 40 579,23 EUR.  

 

 

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  38 991,06 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

9 032,37 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu: 

- rozpočtové opatrenie zo dňa 26.3.2014 – okná 

v základnej škole    

10 550,00 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2014 37 473,43 

 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa a interná 

smernica. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014 124,45 

Prírastky - povinný prídel – 1,25 %                    790,55 

               - povinný prídel -   %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                     142,20 

               - regeneráciu PS, dopravu               450,00 

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                15,60 

KZ k 31.12.2014 307,20 
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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 3 739 388,55 4 127 583,20 

Neobežný majetok spolu 3 533 306,13 3 942 026,84 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 842,00 2 982,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2 419 333,29 2 825 914,00 

Dlhodobý finančný majetok 1 113 130,84 1 113 130,84 

Obežný majetok spolu 202 244,21 183 104,20 

z toho:   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 112 292,80 100 382,80 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  38 369,28 10 611,85 

Finančné účty  51 582,13 72 109,55 

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

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

Časové rozlíšenie  3 838,21 2 452,16 

 

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 3 739 388,55 4 127 583,20 

Vlastné imanie  2 314 032,11 2 580 395,74 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely  16 597,28 16 597,28 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  4 787,86 -4 014,24 

Záväzky 353 414,01 310 780,46 

z toho:   

Rezervy  7 353,33 1 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 950,00 1 912,82 

Dlhodobé záväzky 214 306,55 215 537,61 

Krátkodobé záväzky 61 821,49 30 907,39 

Bankové úvery a výpomoci 66 982,64 60 622,64 

Časové rozlíšenie 1 071 942,43 1 236 407,00 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči štátnym fondom (ŠFRB) 215 230,41 EUR 

- voči dodávateľom                      10 376,17 EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                     1 912,82 EUR 

- voči zamestnancom                       9 024,98 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 6 032,24 EUR 

- ostatné (úver DKUÚ a pôžička)  60 622,64 EUR 

 

 

8. 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. 3/2007 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie na bežné výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

- 4 - 

Športový klub Láb - bežné výdavky na turnaje, 

poplatky futbalovému zväzu.... 

481,64 EUR 481,64 EUR 0 

DFK – Dievčenský futbalový klub – bežné výdavky na 

turnaje 

420,29 EUR 420,29 EUR 0 

LÁBJAN – folklórny súbor – bežné výdavky na 

zakúpenie vybavenia (oblečenie...) 

350,92 EUR 350,92 EUR 0 

JUDO AKADEMY LÁB – bežné výdavky na 

zakúpenie vybavenia (žinenky) 

300,00 EUR 300,00 EUR 0 

Základná umelecká škola Jablonové – bežné výdavky 

na zakúpenie vybavenia 

300,00 EUR 300,00 EUR 0 

SPOLU 1 852,85 EUR 1 852,85 EUR 0 

 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2007 

o dotáciách. 

 

 

10. 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, 
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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 (orig. komp. + vlastný príjem) 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola Láb 77 590,14 77 590,14 0,00 

Materská škola Láb 139 212,56 139 212,56 0,00 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, napr. ŠR (normatív, vzd. poukazy, predškoláci) 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola Láb 283 531,00 282 493,82 1 912,82 

Materská škola Láb 2 930,00 2 930,00 0,00 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

Právnická  

osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

LÁBINVEST, s.r.o. 0,00 0,00 0,00 

 

 

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 - 

Okresný úrad – odbor školstva Školstvo – bežné výdavky      276 327,00 274 414,18 1 912,82 

Okresný úrad Malacky Voľby 2 328,23 2 035,79 292,44 

Okresný úrad – odbor školstva Vzdelávacie poukazy 4 254,00 4 254,00 0,00 

Okresný úrad – odbor školstva Príspevok na predškolákov 2 930,00 2 930,00  

Okresný úrad – odbor 

starostlivosti o životné prostr. 

Životné prostredie 142,25 142,25 0,00 

MV SR – sekcia ver. správy REGOB – register obyvateľ. 500,94 500,94 0,00 

MDVaRR SR Miestne a účelové komunikácie 65,58 65,58 0,00 

Okresný úrad – MDVaRR SR Stavebný úrad 1 411,74 1 411,74 0,00 

MV SR – sekcia ver. správy Matrika 1 832,87 1 832,87 0,00 

Okresný úrad – MV SR Vojnové hroby 10,12 10,12 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

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

Obec nemá obsahovú náplň. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Bratislavský samosprávny kraj 7 000,00 7 000,00 0,00 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Katarína Kovárová                                  Predkladá: Marián Moravčík 

 

 

V Lábe dňa 31.03.2015 
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13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo:  
 

a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014. 

 

b) berie na vedomie správu audítora za rok 2014. 

 
c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 40 579,23 EUR. 
 

 


	Záverečný účet Obce
	LÁB
	Prijaté granty a transfery
	Z rozpočtovaných grantov a transferov 301 423,50 EUR bol skutočný príjem vo výške 315 802,73 EUR, čo predstavuje 105 % plnenie.
	Prijaté granty a transfery
	Vypracovala: Katarína Kovárová                                  Predkladá: Marián Moravčík
	13. Návrh uznesenia:
	a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
	b) berie na vedomie správu audítora za rok 2014.

