OBEC KRIVÁŇ, 962 04 K R I V Á Ň

Záverečný účet obce Kriváň
za rok 2013
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Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“)
predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.
Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje
najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu.
A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Finančné hospodárenie obce Kriváň sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva číslo 20OZ/B/1 dňa 21. 3. 2013. Schválený rozpočet obce Kriváň bol v priebehu
rozpočtového roka upravovaný jeden raz a to rozpočtovým opatrením č. 1/2013, ktoré bolo
schválené na 23. zasadnutí OZ pod číslom 23 OZ/B/1 dňa 14. 11. 2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu (údaje v €):
Schválený
1. zmena rozpočtu 2. zmena rozpočtu 3. zmena rozpočtu
rozpočet 2013
Bežný rozpočet
Príjmy - obec
škola

957.596,00
12.310,00

1 064.686,00
12.300,00

Výdavky - obec
škola

535.045,00
543.811,00

552.362,00
524.624,00

Kapitálový rozpočet
Príjmy – obec
- skola

326.492,00
0,00

209.138,00
0,00

Výdavky – obec
- škola

147.500,00
0,00

147.500,00
0,00

Finančné operácie
Príjmy – obec
- škola

139.638,00
0,00

148.032,00

Výdavky – obec
- škola

209.670,00
0,00

209.670,00
0,00

Po poslednej zmene rozpočet obce Kriváň bol nasledovný:
Rozpočet celkove:
Príjmy celkove

1,434.156,00

Výdavky celkove

1,434.156,00

Hospodárenie obce: prebytok - schodok rozpočtu

0,00

Bežný rozpočet:
Príjmy celkove

1,076.986,00

Výdavky celkove

1,076.986,00

Hospodárenie : prebytok rozpočtu

0,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy celkove

209.138,00

Výdavky celkove

147.500,00

Hospodárenie: prebytok rozpočtu

61.638,00

Finančné operácie:
Príjmy celkove

148.032,00

Výdavky celkove

209.670,00
61.638,00

Hospodárenie: schodok rozpočtu

I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
Čerpanie príjmovej časti rozpočtu (údaje v €):
Rozpočet príjmov
celkove
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Skutočnosť naplnenia
príjmov celkove

% plnenia

1 076.986,00

959.657,58

89,00

209.138,00

247.590,00

118,39

1. BEŽNÉ PRÍJMY
Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli
tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.
Veľmi významnú časť príjmov tvorili prostriedky z projektu, do ktorého sa zapojila Základná škola v
Kriváni, kde prostriedky Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR predstavujú spolu 46.655,- €,
čo je oproti roku 2012 , kedy z prostriedkov ESF a ŠR čerpali 79.390,- € menej o 33.275,- €.
Čerpanie bežných príjmov (údaje v €):
Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Daňové príjmy

458.765,00

449.746,49

98,03

Nedaňové príjmy – obec
-škola

211.784,00
12.300,00

101.259,18
12.478,64

47,82
101,00

Dotácie (transfery)

394.087,00

396.173,27

100,53

1.1 Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu:
Čerpanie daňových príjmov (údaje v €):
Rozpočet
Skutočnosť

% plnenia

388.665,00

386.004,92

99,32

Daň z nehnuteľností

32.000,00

32.376,03

101,17

Dane za tovary a služby

36.800,00

29.942,54

81,37

Výnos dane z príjmov

1.1.1

Najväčší podiel na daňových príjmoch má výnos dane poukazovaný územnej samospráve zo štátu,
tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu, u ktorej je však zaznamenaný pokles oproti plánu
(údaje v €):
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia

388.665,00 (*pôvodne 395.165)
386.004,92
99,32
Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samosprávy v znení zákona č. 171/2005 Z.z. –výpadok v r. 2013 teda predstavoval 2.660,08 € .
(9.160,08 € oproti pôvodne plánovanému rozpočtu).
1.1.2 Prehľad čerpania dane z nehnuteľnosti (údaje v €):
Daň
Rozpočet
Z pozemkov

9.000,00

Skutočnosť
10.012,73

% plnenia
111,25
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Daň
Zo stavieb

Rozpočet
23.000,00

Skutočnosť

% plnenia

22.348,70

1.1.3 Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (údaje v €):
Rok
Rozpočet
Skutočnosť

97,17

% plnenia

2010

24.220,00

20.013,40

82.63

2011

24.000,00

28.967,41

120,70

2012

32.000,00

35.097,05

109,68

2013

36.000,00

29.026,54

80,63

1.2 Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku a z administratívnych
poplatkov.
Čerpanie nedaňových príjmov (údaje v €):
Rozpočet
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Administratívne poplatky a iné poplatky a
platby

Skutočnosť

% plnenia

166.254,00

52.330,18

31,48

42.210,00

45.877,78

108,69

1.2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, t.j. z prenájmu pozemkov, budov, bytov a nebytových
priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.
Plánované príjmy z vlastníctva majetku v roku 2013 vyplývali z prenájmu pozemkov a objektov:
1. obecnej bytovky – 26 b.j.
2. nebytových priestorov v spoločenskom dome, dome služieb, drobnej prevádzkárne a požiarnej zbrojnici
3. domu smútku
4. stĺpov verejného osvetlenia
5. z prenájmu strojov Avia a UNC
6. príjem z prenájmu pozemku 117.354 (nebolo splnené 0,00%)
Ich rozpočtovaná výška bola 166.254,00 €, skutočnosť 52.330,18 €.
1.2.2 Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom
výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle
zákona č. 171/2005 Z.z.o hazardných hrách (ďalej len "zákon o hazardných hrách"). Sadzba poplatku za
prevádzkovanie výherného hracieho prístroja podľa zákona č. 145/1995 Zb.o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov je vo výške 1.493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V
uplynulom roku 2013 takáto licencia v obci Kriváň vydaná nebola už štvrtý rok za sebou.
1.2.3 Príjem z opatrovateľskej služby. Najčastejšie služby poskytované opatrovateľskou službou sú
nevyhnutné životné úkony, práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.
Rozpočtovaná výška bola 360,- € , skutočnosť 377,52 €. K 31. 12.2013 obec zabezpečovala opatrovateľskú
službu v domácnosti 1 občana odkázaného na poskytovanie tejto služby. Konkrétne išlo o p. Nociarovú, pri
ktorej bola zamestnaná 1 opatrovateľka na plný úväzok.
1.2.4 Prehľad vývoja poplatku za kanalizáciu (údaje v €):
Rok

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

2010

24.273,00

20.239,46

83,38

2011

25.000,00

20.664,21

82,65

2012

26.000,00

28.123,30

108,17
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Rok

Rozpočet

Skutočnosť

28.000,00

2013

% plnenia

31.392,73

112,12

1.3 Granty a transfery (bežné)
Obec prijala tieto granty a transfery (údaje v €):
Poskytovateľ
Rozpočet
Ministerstvo vnútra SR
KŠU B.Bystrica;

Skutočnosť

560,00
315.845,00

Účel

560,01 Register obyvateľov
320.332 Školstvo-prenes.komp.;

Ministerstvo vnútra SR

2.818,00

2.817,55 Matričná činnosť

KSÚ B.Bystrica

1.578,00

1.578,21 Stav.úrad-prenes.výkon št.správy

KÚ CDaPK B.Bystrica

90,00

90,00 MK - prenes.výkon št.správy
178,07 Ochrana ŽP-prenes.výkon št.správy

KÚ ŽP B.Bystrica

180,00

Úrad práce SV a R

1.600,00

1.954,60 Hmotná núdza

KŠU B. Bystrica

3.517,00

3.430,00 Výchova a vzdelávanie v MŠ

Obvodný úrad Zvolen

0

1.859,56 Financovanie volieb
41.748,34 Európsky sociálny fond – projekt ZŠ

Ministerstvo školstva SR

44.720,00

Ministerstvo školstva SR

5.256,00

4.906,66 Štátny rozpočet projekt ZŠ

Ministerstvo financií

9.327,00

9.327,27 Cestná infraštruktúra po zimnej údržbe

Ministerstvo kultúry

141,00

141,00 Nákup

Knižničného

informačného

systému

855,00 Nákup PC do knižnice

Ministerstvo kultúry SR

855,00

Ministerstvo kultúry SR

2.000,00

2.000,00 “Modlitba národa” – CM dni

Ministrstvo financií

5.600,00

4.395,00 Zvýšenie

platov
zamestnancov
školstva na Originálne kompetencie

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Čerpanie kapitálových príjmov (údaje €):
Rozpočet kapitálových
príjmov

Skutočnosť naplnenia
kapitálových príjmov

209.138,00

Ďalšie kapitálové príjmy

247.590,00

% plnenia

118,39

Príjmy kapitálového rozpočtu boli tvorené najmä príjmom za predaj pozemkov, ktoré obec predala pod
výstavbu rodinných domov v Kriváni v lokalite pri Materskej škole.
2.1 Granty a transfery (kapitálové)
Obec prijala na plnenie svojich investičných zámerov a na obstarávanie kapitálových aktív účelové
kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ
Ekofond – neinvestičný fond

Rozpočet
1.400,00

Skutočnosť

Účel
Nákup vozidla na CNG- doplatok po

1.400,00 vyhodnotení projektu
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II. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €):
Rozpočet výdavkov
celkove

Bežné výdavky – obec
- škola
SPOLU

Skutočnosť naplnenia
výdavkov celkove

% plnenia

552.362,00
524 624,00

469.968,17
465.775,39

85,00
89,00

1,076.986,00

935.743,56

87,00

147.500,00

3.990,00

3,00

Kapitálové výdavky – obec

1. BEŽNÉ VÝDAVKY
1.1 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v €):
Rozpočet
Skutočnosť

% čerpania

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610)
- obec
- škola

154.501,00
245.529,00

148.905,25
241.105,27

96,38
98.00

Poistné a príspevky do poisťovní (620) – obec
- škola

57.083,00
91.494,00

52.533,44
89.027,76

92,03
97,30

Tovary a služby (630) – obec
- škola

322.287,00
180.584,00

262.449,29
128.373,59

81,43
71,09

Bežné transfery (640) – obec
- škola

13.491,00
7.017,00

14.351,39
7.268,77

106,37
103,59

5.000,00
0,00

1.469,91
0,00

29,40

Splácanie úrokov (650) – obec
- škola
1.2 Bežné výdavky podľa programovej štruktúry rozpočtu

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €):
Rozpočet
Skutočnosť
01. Plánovanie, manažment a kontrola v tom:

% plnenia

358.090,00

332.323,04

92,80

137.070,00

117.339,36

85,61

01.02 Zasadnutia orgánov obce

3.350,00

1.776,02

53,02

01.03 Členstvo v organizáciách a združeniach

2.000,00

2.132,02

106,60

0

1.538,16

0

215.670,00

209.537,48

97,16

12.978,00

10.527,97

81,12

560,00

560,01

100,00

02.02 Organizáciea slávnostných obradov

1.800,00

1.504,16

83,56

02.03 Cintorín, dom smútku a verejné priestranstvá

6.300,00

4.247,53

67,42

02.04 Miestny rozhlas

1.500,00

1.398,72

93,25

02.05 Matrika

2.818,00

2.817,55

99,98

700,00

464,76

66,39

01.01 Činnosť OcÚ

01.04 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
01.05 Podporná činnosť – správa obce (banka, úvery)
02. Služby občanom, v tom:
02.01 Evidencia obyvateľstva

03. Bezpečnosť, v tom:
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Rozpočet
03.01 Civilná ochrana

Skutočnosť

% plnenia

0,00

0

0,00

700,00

464,76

66,39

48.917,00

43.700,73

89,34

04.01 Správa a údržba miestnych komunikácií

48.917,00

43.700,73

89,34

05. Odpadové hospodárstvo a živ.prostredie, v tom:

84.280,00

84.483,28

100,24

05.01 Odvoz a zneškodnenie odpadu

41.100,00

39.430,39

95,94

05.02 Nakladanie s odpadovými vodami

43.000,00

44.874,82

104,36

180,00

178,07

98,93

224.087,00

41.262,96

18,14

792,00

792,00

100,00

06.02 Obecná bytovka

11.922,00

13.750,44

115,34

06.03 Stavebný úrad

11.123,00

11.938,98

107,34

200.250,00

14.781,54

7,38

07. Kultúra a šport, v tom:

29.382,00

28.768,82

97,91

07.01 Spoločenský dom

300,00

136,62

45,54

07.02 Knižnica

1.546,00

1.221,96

79,04

07.03 Podpora kultúrnych podujatí

9.000,00

8.992,37

99,92

13.256,00

13.099,04

98,82

5.280,00

5.318,83

100,74

142.173,00

132.039,23

92,87

14.762,00

9.121,80

61,79

524.624,00

465.775,39

88,78

127.411,00

122.917,43

96,47

8.925,00

7.602,00

85,18

09.01 Opatrovateľská služba

7.690,00

5.979,40

77,76

09.02 Dávky v hmotnej núdzi

1.235,00

1.622,60

131,38

03.02 Požiarna ochrana
04. Komunikácie, v tom:

05.03 Ochrana životného prostredia
06. Bývanie, v tom:
06.01 Zásobovanie pitnou vodou

06.04 Rozvoj obce

07.04 Telovýchovná jednota
07.05 Ostatné kultúrne služby
08. Vzdelávanie, v tom
08.01 Základná škola (cez rozpočet obce)
Základná škola (vlastný rozpočet)
08.02 Materská škola so šk. jedálňou
09. Sociálne služby, v tom:

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Čerpanie kapitálových výdavkov (údaje v €)
Rozpočet
Obstarávanie kapitálových aktív

Skutočnosť

147.500,00

% plnenia

3.990,00

2,71

2.1 Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
2.1.1 Obstarávanie kapitálových aktív (údaje v €):
Rozpočet
Nákup chladiaceho zariadenia Dom smútku
Prípravná a projektová dokumentácia
Realizácia nových stavieb – súviasiacich s IBV

Skutočnosť

% plnenia

0

2.310,00

0,00

2.500,00

1.680,00

67,20

145.000,00

0,00

0,00
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Kapitálové výdavky súvisiace s “IBV” – individuálnou bytovou výstavbou v roku 2013
predstavovali výdavky na Projekt chodníka popri ceste I/50, ktorý spracovala Ing. Vojteková.
2.2 Kapitálové výdavky podľa programovej štruktúry rozpočtu:
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €):
Rozpočet
Skutočnosť

% plnenia

01. Plánovanie, manažment a kontrola v tom:
01.01 Činnosť obecného úradu (auto+ozvuč)
06. Bývanie, v tom:
06.04 Rozvoj obce

2.500,00

1.680,00

67,20

2.500,00

1.680,00

67,20

III. FINANČNÉ OPERÁCIE
1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Obec v roku 2013 mala naplánované do rozpočtu zapojiť sumu 78.394,- € z prebytku hospodárenia z
predchádzajúceho roku. Tiež bolo nutné zapojiť do rozpočtu aj nevyčerpané prostriedky účelovo určené na
financovanie projektov v Základnej škole, nevyčerpané v predchádzajúcom roku v členení:
- dopravné 441,05€
- ZŠ – projekt – prostriedky ESF = 61.919,85 €
- ZŠ – projekt – prostriedky ŠR = 7.277,38 €.

Rozpočet

Zostatok z predchádzajúceho roku do
rozpočtu obce

Skutočnosť

78.394,00

% plnenia

78.394,74

100,00

2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Obec Kriváň v roku 2013 predčasne splatila úver, ktorý bol čerpaný zo SZRB a jeho splatnosť bola v zmluve
naplánovaná na r. 2014. Išlo o úver účelovo určený na nákup pozemkov pod výstavbu domov a bytov v
lokalite obce “pri materskej škôlke”
(údaje v tabuľke v €):
Rozpočet

Splácanie úveru ŠFRB (byty)
Splácanie úveru SZRB (pozemky)

29.465,00

Skutočnosť

Účel

29.465,04 Úver ŠFRB na výstavbu 26 b.j.

180.205,00 180.205,00 Úver na nákup pozemkov pod IBV
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IV. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 odst. 3, pís. a) a b), ktorý bol upravený podľa § 16, odst. 6,
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zdrojom peňažných fondov, to znamená
rezervného fondu, ktorý tvorí obec na základe svojho rozhodnutia.
Od 1.1.2009 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia,
to znamená prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu v účtovníctve nevykazuje. Účtuje sa len
o prírastkoch a úbytkoch prostriedkov na peňažnom fonde a to na samostatnom bankovom účte
rezervného fondu. Tvorba a použitie peňažných fondov sa sleduje mimo účtovníctva spôsobom
určeným obcou.
Prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 odst. 3, pís. a) a b), ktorý bol upravený podľa § 16,
odst. 6, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zdrojom peňažných fondov, to
znamená rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov, ktoré tvorí obec na základe svojho
rozhodnutia.

Rekapitulácia rozpočtových príjmov, rozpočtových výdavkov a finančných operácií v roku 2013 a výsledok
rozpočtového hospodárenia
(údaje v €):
Rozpočet

Príjmy

Výdavky

Výsledok hospodárenia

Bežný rozpočet

959.657,58

935.743,56

+23.914,02

Kapitálový rozpočet

247.590,00

3.990,00

+243.600,00

Finančné operácie

148.033,02

207.214,62

-59.181,60

Výsledok hospodárenia – prebytok – schodok rozpočtu za obec v roku 2013 je 208.332,42 €.
V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku sa vylučujú finančné
prostriedky:
 finančné prostriedky účelovo určené na financovanie ZŠ – prenes. kompetencie r. 2013;
nenormatívne finančné prostriedky na dopravné žiakov a údržbu budovy Základnej školy,
ktoré nebolo možné minúť do konca rozpočtového roka vo výške 15.519,44 €.
 finančné prostriedky účelovo určené na financovanie projektu v Základnej škole, čo
predstavuje prostriedky Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu v celkovej výške
19.469,80 €.
Tieto finančné prostriedky v celkovej výške 34.989,24 obec poukáže ZŠ v Kriváni (do rozpočtu
príjmov zapojené ako finančná operácia roku 2014) tak, aby ich škola vyčerpala v súlade so
zákonom.
Takto upravený prebytok hospodárenia za rok 2013 po odpočítaní vylúčených prostriedkov je vo
výške (208.332,42 – 34.989,24) 173.343,18 €, ktorý navrhujeme použiť takto:

 prídel do rezervného fondu vo výške 10 % zo 173.343,18 € (minimum v zmysle zákona
17.334,32 €)
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V. HOSPODÁRENIE FONDOV
V roku 2012 obec tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (údaje v €):
Počiatočný stav k
1. 1. 2013

Názov fondu

Sociálny fond
Rezervný fond

Tvorba

Konečný stav k
31. 12. 2013

Čerpanie

201,22

1.127,21

1.063,47

264,96

37.460,57

14.314,83

3.319,39

48.456,01

Sociálny fond
Predstavuje fond, ktorý povinne vytvára zamestnávateľ za účelom financovania podnikovej
sociálnej politiky. Pravidlá a podmienky tvorby a čerpania soc.fondu sú predmetom zákona č.
152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z.n.p..
Rezervný fond
Bol tvorený z prebytku rozpočtu predchádzajúceho roku.
B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2013 predstavujú sumu: 1,730.735,05
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2013 predstavujú
sumu : 1,730.735,05 €
Členenie aktív:
Aktíva - názov

Dlhodobý majetok, v tom:

Počiatočný stav k
1. 1. 2013

Konečný stav k
31. 12. 2013

Pohyb

1,677.651,05

-221.303,26

1,456.347,79

0

0

0

1,372.334,05

-221.303,26

1,151.030,79

Dlhodobý finančný majetok

305.317,00

0,00

305.317,00

Obežný majetok, v tom:

251.430,09

+22.957,17

274.387,26

Dlhodobý nehm.majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Zásoby

614,95

410,21

Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy

980,26

855,27

19.377,68

18.890,73

Finančný majetok

230.457,20

254.231,05

Časové rozlíšenie

0,00

Pohľadávky

0,00

0,00
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Členenie pasív:
Počiatočný stav k
1. 1. 2013

Pasíva - názov

Vlastné zdroje krytia majetku, v tom:

Konečný stav k
31. 12. 2013

Pohyb

1,929.081,14

-198.346,09

1,730.735.05

2.961,00

0

2.961,00

772.432,86

+22.222,58

794.655,44

22.217,83

+75.148,86

97.366,69

8.939,99

+905,36

9.845,35

69.638,28

-34.649.04

34.989,24

Dlhodobé a krátkodobé záväzky

386.330,53

-42.076,98

344.253,55

Bankový úver

180.205,00

-180.205,00

0,00

Časové rozlíšenie

486.355,65

-39.691,87

446.663,78

Oceňovacie rozdiely
Nevysporiadaný výsl.hosp. minulých rokov
Výsledok hospodárenia
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2009, 2010, 2011 a 2012 (údaje v €):
Pohľadávky

2010

2011

2012

2013

Poľadávky celkove, v tom:

18.915

21.228

19.377,68

18.890,73

- nedaňové pohľadávky

17.218

12.587

14.590,04

10.701,52

1.470

8.045

4.612,45

7.721,14

64

267

175,19

468,07

163

329

0

0

- daňové pohľadávky
- iné pohľadávky
Po lehote splatnosti

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31. 12. 2013 (spolu s porovnaním stavu k
predchádzajúcemu obdobiu) – (údaje v €):
Záväzky
2010
2011
2012
2013

Záväzky celkove, v tom:
Krátkodobé
Dlhodobé (úvery)

446.109

651.423

566.535,53

344.253,55

17.756

54.260

55.002,12

42.177,90

428.353

597.163

511.533,41

302.075,65

K 31. 12. 2013 obec eviduje krátkodobé záväzky vo výške 42.177,90 €, ktoré predstavujú
neuhradené faktúry v sume 3.418,87 €, ktoré však sú v lehote splatnosti a záväzky na mzdy a
odvody za obdobie 12/2013, výšku fondu opráv, prijaté preddavky na stravné v stravovni MŠ.
Dlhodobé záväzky predstavujú zostatok záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania, ktoré obec
Kriváň čerpala v roku 2002 na výstavbu nájomných bytov v objeme 520 580,23 € .
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Prehľad splátok úveru:
Úver zo ŠFRB sa spláca mesačne z objemu nájomného plateného nájomníkmi 26 b.j.
Mesačná splátka úveru (istina + úroky) predstavuje 2.455,42 €.
Úver zo SZRB a.s., ktorý obec čerpala v objeme 226.205,-€ na nákup pozemkov sa pôvodne
plánoval splácať v priebehu nasledujúcich 5 rokov z objemu prostriedkov za predané pozemky. V
prípade, že by sa obci pozemky nepodarilo predať, musí zrealizovať splátku úveru každoročne
najneskôr do 31. decembra vo výške 46.000,- €. Úroky z úveru sa platili mesačne. V roku 2013 bola
zrealizovaná splátka úveru vo výške 180.205,- €, čím bol tento úver predčasne splatený.
D. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec Kriváň nemá zriadené príspevkové organizácie.
E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Obec Kriváň v roku 2013 neposkytla žiadne záruky.
F. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec Kriváň nevykonáva podnikateľskú činnosť. Je zriaďovateľom Základnej školy a Materskej
školy v Kriváni, ktorých hlavná činnosť – poskytovanie základného vzdelania - nie je
podnikateľská činnosť.

V Kriváni, 10. júna 2014

Spracovala: Mgr. Zuzana Dančová
hospodárka OcÚ

Schválil: Imrich PAĽKO
starosta obce

Prerokované: Obecným zastupiteľstvom v Kriváni, dňa .......... júna 2014.
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