
                                        Obec    L A D A            
Obecný úrad Lada  240, 082 12 Kapušany  

 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Záverečný účet Obce LADA 
 

za rok 2013 
 
 
 
 
 

 
Návrh ZÚ vyvesený  od:  30.05.2014  
                                  do:  16.06.2014 

 
 
 
ZÚ schválený OcZ dňa:  17.06.2014  
 
Vyvesený  od:              18.06.2014 
                  do:              07.07.2014 
 
 
 

Ing. Milan Hudák 
   starosta obce 



 
 
Štruktúra záverečného účtu: 
 
 
 

1. Postavenie obce Lada 
2. Účtovníctvo obce Lada 
3. Rozpočet obce Lada na rok 2013 

3.1. Schválenie rozpočtu obce na rok 2013 
3.2. Zmeny rozpočtu obce na rok 2013 
3.3. Rozbor plnenia  príjmov obce za rok 2013 
3.4. Rozbor plnenia  výdavkov obce za rok 2013 

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 
5.  Finančné usporiadanie vzťahov 

5.1. Finančné zúčtovanie voči zriadeným a založeným právnickým 
osobám 

5.2. Finančné zúčtovanie so štátnym rozpočtom 
5.2.1. Dotácia na individuálne potreby obce na rok 2013 
5.2.2. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na rok 2013 
5.2.3. Finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny 
5.3. Finančné zúčtovanie voči štátnym fondom 
5.4. Finančné zúčtovanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám 

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu  
7. Bilancia aktív a pasív 

7.1. Strana aktív 
7.2. Strana pasív 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
10.  Prehľad o poskytnutých zárukách 
11.  Údaje o nákladoch a výnosoch 
12.  Hodnotenie plnenia programov obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Postavenie obce Lada 
 
 

 
     Obec Lada  je samostatný územný samosprávny a právny celok SR, združuje osoby,  

ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených 
zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári s vlastným 
majetkom a s vlastnými príjmami.  
 
     Po skončení kalendárneho roka obec súhrnne spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení 
do záverečného účtu obce. Povinnosť zostaviť záverečný účet obce vyplýva zo zákona NR SR 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov.  
 
     Záverečný účet obce Lada je spracovaný v zmysle § 16, ods. 5 uvedeného zákona a 
obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 
klasifikáciu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení 
príspevkových organizácií v jej pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa 
jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie 
plnenia programov obce podľa programového rozpočtu.  

 
 
 
 

2. Účtovníctvo obce Lada 
 
 

 
     Obec vedie účtovníctvo svojho majetku v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.  
o účtovníctve v znení neskorších zmien predpisov a Opatrenia MFSR z 8. augusta 2007 č. 
MF/16786/2007-31,  v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311, 
v znení opatrenia MF SR zo 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 a  v znení opatrenia MF 
SR z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy , 
príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky. 
 
Účtovnícky program dodala a aktualizácie programu v zmysle platných zákonov zabezpečuje 
firma Ifosoft v.o.s. Prešov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Rozpočet obce Lada na rok 2013 
 

 
3.1. Schválenie  rozpočtu obce na rok 2013 

 
 
     Základom finančného hospodárenia obce v roku 2013  je rozpočet obce zostavený na 
obdobie kalendárneho roka.  Obec v roku 2012 zostavila rozpočet na rok 2013 podľa 
ustanovenia § 10, ods. 7) zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
     Bežný rozpočet obce bol na rok 2013 zostavený ako vyrovnaný. Kapitálový rozpočet bol 
zostavený ako schodkový, tento schodok je krytý zostatkami finančných prostriedkov obce 
z minulých rokov t. j. príjmami finančných operácii /prevod finančných prostriedkov 
z rezervného fondu/. 
     Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. 
Rozpočet obce a programový rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 
12.12.2012 uznesením č.152/2012.  
 
3.2. Zmeny rozpočtu obce v roku 2013 
 
     Na svojom zasadnutí 23.03.2011 OZ schválilo svojím uznesením č. 21/2011  v súlade s § 
14 zákona o rozpočtových pravidlách vykonávanie resp. schvaľovanie rozpočtových opatrení 
v rámci rozpočtového roku t.j. presuny medzi položkami bežného rozpočtu do výšky 3000 € 
a kapitálového rozpočtu do výšky 5000 € starostom obce Ing. Milanom Hudákom. 
 
Na základe schváleného uznesenia č. 21/2011 starosta obce schválil::  

- rozpočtové  opatrenie č. 1/2013  schválené dňa 08.03.2013 
- rozpočtové  opatrenie č. 2/2013  schválené dňa 28.05.2013 
- rozpočtové  opatrenie č. 3/2013  schválené dňa 10.12.2013 

 
V roku 2013 obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného 
fondu na kapitálové výdavky: 

- uzn. č. 193/2013 zo dňa 28.05.2013 – výstavba spomaľovacích prahov 1467,23 €, 
- uzn. č. 195/2013 zo dňa 28.05.2013 – na spevnenie a odvodnenie Multifunkčného 

ihriska 3008,56 €, 
- uzn. č. 199/2013 zo dňa 28.05.2013 – na zakúpenie krovinorezu 719,00 €, 
- uzn. č. 233/2013 zo dňa 10.12.2013 – na prefinancovanie projektu „Multifunkčné 

ihrisko“ 59399,74 €, 
- uzn. č. 233/2013 zo dňa 10.12.2013 - na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia 

chodníkov pri MŠ – CH1“ vo výške 21706,28 €. 
 
Po poslednej zmene bol rozpočet obce k 31.12.2013 nasledovný: 
 
 Schválený rozpočet Upravený rozpočet po zmenách 

 
Príjmy celkom 276.822,69 303.121,90 
z toho:   
Bežné príjmy 216.822,69 216.822,69 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 
Finančné operácie 60.000,00 86.299,21 



 Schválený rozpočet Upravený rozpočet po zmenách 
 

Výdavky celkom 276.822,69 303.121,90 
z toho:   
Bežné výdavky 216.822,69 216.822,69 
Kapitálové výdavky 60.000,00 86.299,21 
Finančné operácie  0,00 0,00 
 
 
3.3. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2013 
 
     Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmová časť pozostáva z príjmov 
bežného rozpočtu a príjmov kapitálového rozpočtu.  
 

Rozpočet na rok 2013 
PRÍJMY SPOLU 

Skutočnosť za rok 2013 
PRÍJMY SPOLU 

% plnenia 

216822,69 236436,44 109,05 
 
     Príjmy bežného rozpočtu tvoria najmä príjmy z podielových daní zo štátneho rozpočtu, 
dotácií na prenesený výkon štátnej správy a príjmy z miestnych daní a poplatkov.  
             Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho  hlavne podielové 
dane. Daňové príjmy boli naplnené na 107,82 %, čo predstavuje 169.575,93 €.  
            Príjmy z  prenájmu budov  a poplatky za služby boli dosiahnuté v porovnaní 
s plánovanými príjmami na 174,54 %, čo predstavuje 14.069,62 €.   
            Transfery zo ŠR boli naplnené na 102,53 % , čo predstavuje  52.790,89 €. 
Obec prijala v roku 2013 tieto bežné transfery: 
 

Poskytovateľ Suma Účel 
MV SR, Sekcia verejnej správy 271,92 Prenesený výkon št. správy -REGOB 

MF SR, Bratislava 1864,00 Dotácia na zvýšenie platov zamest. reg. školstva 

MD VVR SR, Bratislava 579,51 Dotácia na pozemné komunikácie 

Obvodný úrad, Prešov 693,63 Voľby 

UPSVaR, Prešov 253,34 Dotácia - hmotná núdza /strava, učebné pomôcky/ 

Obv. úrad, odb. školstva Prešov 46337,00 Prenesený výkon št. správy -ZŠ/normatívne 

Obv. úrad, odb. školstva Prešov 644,00 Prenesený výkon št. správy -ZŠ/vzdelávacie poukazy/ 

Obv. úrad, odb. školstva Prešov 344,00 Prenesený výkon št. správy -ZŠ/dopravné/ 

Obv. úrad, odb. školstva Prešov 1763,00 Prenesený výkon št. správy -MŠ/predškoláci 

Ped. a soc .akadémia, Prešov 40,49 Dotácia na prax žiaka 

     
      Príjmami kapitálového rozpočtu sú najmä príjmy z predaja majetku obce. V roku 2013 
Obec Lada nerealizovala predaj majetku obce. 
 
     Súčasťou rozpočtu obce sú aj príjmové finančné operácie: 

- prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 86.299,21 € 
- nerozpočtované pohyby – príjem od stravníkov školskej jedálne vo výške 8329,27 €, 

                                           rabat pre školskú jedáleň za dodané potraviny – 97,65 € 
                                           príjem do sociálneho fondu vo výške 849,77 € 
                                           prevod na depozitný účet /pren.komp./vo výške 4.223,05 € 

  



Príjmy bežného rozpočtu v EUR 
Text Schválený Upravený Plnenie 
  rozpočet rozpočet k 31.12.2013 

 Výnos dane z príjmov pouk. úz. samospráve 143796,06 143796,06 156153,95

 Daň z pozemkov 2887,87 2887,87 2555,17

 Daň zo stavieb 2389,96 2389,96 2741,05

 Daň z bytov 14,88 14,88 16,36

 Daň za psa 906,00 906,00 864,30

 Daň za užívanie verejného priestranstva 80,00 80,00 128,00

 Daň za komunálne odpady a drobný st.od. 7200,00 7200,00 7117,10

 Príjmy z prenajatých pozemkov   14,00

 Príjmy z prenajatých budov, priestr. a ob. 6071,00 6071,00 6552,18

 Ostatné poplatky – správne popl. 560,00 560,00 1034,50

 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 829,92 829,92 3369,74

 Poplatky a platby za MŠ a ŠKD 600,00 600,00 824,10

 Úroky z účtov   11,55

 Príjmy z náhrad poistného plnenia   144,05

 Príjmy z dobropisov   1636,41

 Vratky-min.r.   173,09

 Dotácie zo ŠR 51487,00 51487,00 52790,89

 Bežné príjmy: 216822,69 216822,69 236436,44
Príjmy kapitálového rozpočtu v EUR 
 Predaj DHM   0,00 
 Kapitálové príjmy:   0,00 

 
Príjmy – finančné operácie v EUR 
 Prevod z rezervného fondu na kap.výd.  60000,00 86299,21 86299,21 
 Poplatky a platby za stravné   8329,27 
 Rabat pre šk. jed. za dodané potraviny   97,65 
 Príjem do sociálneho fondu   849,77 
 Prevod na Depozit   4223,05 
 Finančné operácie :   8416,09 

 
Príjmy spolu v EUR 
 PRÍJMY SPOLU: 216822,69 216822,69 335569,80 

 
 
3.4. Rozbor plnenia výdavkov obce za rok 2013 

 
Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov kapitálového 
rozpočtu.  
 

Rozpočet na rok 2013 
VÝDAVKY SPOLU 

Skutočnosť za rok 2013 
VÝDAVKY SPOLU 

% plnenia 

303121,90 315611,22 104,12 
 
 
 



     Výdavky bežného rozpočtu tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce , 
výdavky na údržbu majetku obce a výdavky na výkon prenesených a originálnych 
kompetencií v školstva.  
 
     Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria všetky investičné výdavky, v r. 2013 boli čerpané 
v celkovej výške 86299,21 €. 
 
Súčasťou rozpočtu obce sú aj výdavkové finančné operácie: 13043,30 €: 

- nerozpočtované pohyby – výdavky za nákup potravín v školskej jedálne vo výške 
7725,86 €, 

- príspevok na stravovanie zo soc. fondu vo výške 680,50 €, 
- úhrady miezd a poistného z depozitu vo výške 4636,94 € 

 
Výdavky bežného rozpočtu v EUR 
                                                                                          
Text Schválený Upravený Plnenie 
  rozpočet rozpočet k 31.12.2013 
Obec 105275,00 98881,00 98071,90

Finančná a rozpočtová oblasť 3465,36 755,00 738,10

Všeobecné služby inde neklas.-voľby 693,63

Nakladanie s odpadom 9700,00 115806,00 11578,32

Nakladanie s odpadovými vodami 300,00 240,00 240,00

Rozvoj obcí – aktivačná činnosť 320,00 116,00 111,76

Verejné osvetlenie 150,00 0,00 0,00

Náboženské a iné spoločenské služby 35,00 0,00 0,00

Predškolská výchova 32525,00 34909,00 34944,14

Základné vzdelanie 43692,00 48921,00 48413,20

Zariadenie pre záujmové vzdelávanie 9450,00 9010,00 8785,32

Školské stravovanie v MŠ a ZŠ 11250,00 12150,00 12439,00

Dávky sociálnej pomoci 660,69 260,69 253,34

Bežné výdavky: 216822,69 216822,69 216268,71
Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR 
Text Schválený Upravený Plnenie 
  rozpočet rozpočet k 31.12.2013 
Kapitálové výdavky: 60000,00 86299,21 86299,21
Výdavky – finančné operácie v EUR 
Text Schválený Upravený Plnenie 
  rozpočet rozpočet k 31.12.2013 
Školské stravovanie v MŠ a ZŠ 7725,86

Príspevok na stravu zo SF 680,50

Úhrady z depozitu 4639,94

Finančné operácie: 8226,81
Výdavky spolu v EUR 
Text Schválený Upravený Plnenie 
  rozpočet rozpočet k 31.12.2013 
VÝDAVKY SPOLU: 216822,69 303121,90 315611,22
 



4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 
 

 
     Výsledkom hospodárenia je rozdiel medzi príjmami a výdavkami.  
 
 
Bežný rozpočet: 
Príjmy:     236.436,44 € 
Výdavky:     216.268,71 € 
Výsledok hospodárenia:   +20.167,73 € 
 
 
Kapitálový rozpočet: 
Príjmy:                           0,00 € 
Výdavky:                  86.299,21 € 
Výsledok hospodárenia:             -86.299,21 € 
 
 
 
Finančné operácie: 
Príjmy:                86.299,21 € 
Výdavky:                                      0,00 € 
Výsledok hospodárenia:        +86.299,21 € 
 
 
Výsledok hospodárenia celkom:  +20.167,73 € 
 
 
     V zmysle § 16, ods. 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 obce z tohto prebytku vylučujú 
nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v  rozpočtovom roku 
2013 na dopravné pre žiakov ZŠ Lada  vo výške 18,50 €. 
 
Výsledok hospodárenia obce za rok 2013 na účely tvorby peňažných fondov /po vylúčení 
nevyčerpaných prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v  rozpočtovom 
roku 2013 na dopravné pre žiakov ZŠ Lada/  je  vo výške  20.149,23 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Finančné usporiadanie vzťahov 
 
 
5.1.  Finančné zúčtovanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 
     Obec Lada nemá zriadené a založené právnické osoby t.j. príspevkové a rozpočtové 
organizácie a obchodné spoločnosti 
 

 
 

5.2.  Finančné zúčtovanie so štátnym rozpočtom 
 

5.2.1.  Dotácia poskytnuté obci zo štátneho rozpočtu na rok 2013 
 

     Obci Lada v roku 2013 boli poskytnutá dotácie MF SR na zabezpečenie 5% zvýšenia 
platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy: 

- dotácia na základe uznesenia vlády č. 52/2013 vo výške 466,00 €. Dotácia bola v plnej 
výške vyčerpaná. 

- dotácia na základe uznesenia vlády č. 220/2013 vo výške 466,00 €. Dotácia bola 
v plnej výške vyčerpaná. 

- dotácia na základe uznesenia vlády č. 587/2013 vo výške 466,00 €. Dotácia bola 
v plnej výške vyčerpaná. 

- dotácia na základe uznesenia vlády č. 698/2013 vo výške 466,00 €. Dotácia bola 
v plnej výške vyčerpaná. 
 

 
     Obci Lada bola v roku 2013 poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia 
vlády č. 134/2013 a č. 184/2013 na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry 
v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke vo výške 579,91 €. 
     V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní prebehlo výberové konanie 
predložených troch cenových ponúk zákazky s nízkou hodnotou na predmet obstarávania 
„Spomaľovacie prahy a oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Lada“ . Na 
realizáciu akcie bola vybraná firma  ROHAĽ Stav s.r.o., Dulova 8, Kokošovce s najnižšou 
cenovou ponukou. 
     Výsledkom realizačných prác  v mesiaci jún 2013 bolo odstránenie havarijného stavu 
obecných pozemných komunikácií a uvedenie obecných pozemných komunikácií do takého 
stavu, aby vyhovovali všeobecným technickým požiadavkám.  
     Zrealizované práce boli vyúčtované firmou  ROHAĽ Stav s.r.o., Dulova 8, Kokošovce  
dňa 27.06.2013 faktúrou č. 0442013, zaevidovanou  v účtovníctve obce Lada pod č. 
210/2013. Faktúra bola uhradená z účtu obce 18228572/0200 dňa 01.07.2013. 
     Na financovanie tejto akcie boli použité finančné prostriedky: 

- zo štátneho rozpočtu vo výške     579,51 EUR 
- z prostriedkov obce vo výške  1.976,31 EUR 

Spolu:      2.555,82 EUR 
 
 
 
 
 
 



5.2.2. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na rok 2013 
 
     MV SR, Sekcia verejnej správy poskytlo obci dotáciu na úhradu nákladov preneseného 
výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – Regob  
na rok 2013 vo výške 271,92 €, ktorá bola v plnej výške použitá.  
 
     Krajský školský úrad v Prešove pridelil finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej 
správy na úseku  školstva na rok 2013 vo výške 49.088,00 €, prenesený zostatok z roku 2012 
bol vo výške 1,50 €. Prostriedky boli účelovo čerpané vo výške 49.071,00 €. Nevyčerpané 
prostriedky na bežné výdavky na školstvo na dopravné vo výške 18,50 € boli vrátené do ŠR 
vrátené 08.04.2014 na účet MV SR.  
     Obec Lada ako zriaďovateľ Základnej školy Lada vyčerpala za rok 2013 normatívne 
finančné prostriedky v plnej výške 46337,00 €, na mzdy 29228,80 €, na odvody 10557,78 € 
a na prevádzku 6550,42 €.  
     Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov Obec Lada uhradila z vlastných zdrojov 
náklady na prevádzku ZŠ vo výške 1105,20 €: 

- energie vo výške 795,20 €,  
- revízie el. zariadení vo výške 250,00 €,  
- ťahanie žumpy vo výške 40,00 €   
- kurz prvej pomoci pre učiteľku ZŠ vo výške 20,00 €. 

     Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli v plnej výške 644,00 € vyčerpané na mzdy. 
     Finančné prostriedky pre 5. ročné deti boli vyčerpané v plnej výške. Boli použité na nákup  
učebných  pomôcok pre predškolákov vo výške 1088,25 €, na mzdy pre učiteľky MŠ  
vo výške 500,00 € a odvody vo výške 174,75 €. 
     Obec Lada ako zriaďovateľ Základnej školy Lada nevyčerpala za rok 2013 k 31.12.2013  
finančné prostriedky na dopravné pre žiakov ZŠ v celkovej výške 18,50 €.  Dotácia bola zaslaná  
v plnej výške, ale skutočné čerpanie je podľa dochádzky žiakov. Tieto finančné prostriedky 
 sú účelovo určené, nedajú sa použiť na inú položku.  
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 18,50 € boli vrátené 08.04.2014 na účet  
MV SR. 

       Obec Lada v roku 2013 nemala pridelené prostriedky na kapitálové výdavky v oblasti 
školstva. Potrebné opravy a udržiavacie práce ako napr. údržba okolia školy, kosenie 
školského ihriska, odvoz komunálneho odpadu boli financované  z prevádzkových nákladov 
Obce Lada. 
 
     Obvodný  úrad v Prešove poskytol obci dotáciu na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho 
stavebného úradu: 

-  pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, 
-  pre starostlivosť o životné prostredie, 
-  na úseku stavebného poriadku. 

Tieto dotácie boli priamo poukázané na účet Spoločného stavebného úradu, Kapušany, ktorý 
vykonal ich použitie a zúčtovanie. 
 
 
5.2.3. Finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
 
      
     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove poskytol obci dotáciu pre deti materskej 
a základnej školy na príspevok na stravu a učebné pomôcky vo výške 253,34 €. 
 



     Príspevok na aktivačnú činnosť na rok 2013 nebol obci poskytnutý. Dlhodobo 
nezamestnaní vykonávajú aktivačné práce na základe dohôd uzavretých s obcou.  
 
 
5.3. Finančné zúčtovanie voči štátnym fondom 
 
 
     Obec Lada neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 
 
 
 
5.4. Finančné zúčtovanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám 
 
     Obec Lada v roku 2013 poskytla v zmysle VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce  na základe uzavretých zmlúv dotácie týmto právnickým osobám na podporu všeobecne 
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejne prospešný účel: 

- Zmluva č. 1/2013 - Evanjelická a.v. cirkev, farnosť Nemcovce vo výške 150,00 € na 
vnútromisijnú činnosť pre deti,  mládež a seniorov, 

- Zmluva č. 2/2013 -  Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina Kapušany vo výške 
150,00 €  na aktivity detí a mládeže v pôsobnosti farnosti počas roka 2013, 

- Zmluva č. 3/2013 – Slovenský zväz záhradkárov, ZO Lada vo výške 150,00 € na akcie 
uskutočňované Miestnym zväzom Záhradkárov /ukážky rezov, štiepenia, ošetrovania 
ovocných stromov, výstavky dopestovaných plodín/. 

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu  
 
Rezervný fond 
 
     Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % z prebytku hospodárenia príslušného 
rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte.  
     O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  
V roku 2013 boli finančné prostriedky z rezervného fondu na kapitálové výdavky schválené 
a použité vo výške 86299,21 €: 

- uzn. č. 193/2013 zo dňa 28.05.2013 – výstavba spomaľovacích prahov 1467,23 €, 
- uzn. č. 195/2013 zo dňa 28.05.2013 – na spevnenie a odvodnenie Multifunkčného 

ihriska 3008,56 €, 
- uzn. č. 199/2013 zo dňa 28.05.2013 – na zakúpenie krovinorezu 719,00 €, 
- uzn. č. 233/2013 zo dňa 10.12.2013 – na prefinancovanie projektu „Multifunkčné 

ihrisko“ 59399,74 €, 
- uzn. č. 233/2013 zo dňa 10.12.2013 - na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia 

chodníkov pri MŠ – CH1“ vo výške 21706,28 €. 
 
 
Rezervný fond Suma v € 
Počiatočný stav k 1.1.2013 79643,68 
Prírastky:  
z prebytku hospodárenia za rok 2012 / uznesenie OcZ č. 
107/2013 zo dňa 17.05.2013 

25.250,29 

prebytok prostriedkov z minulých rokov 0,00 
Úbytky - použitie rezervného fondu 86299,21 
Konečný zostatok  k 31.12.2013 18594,76 
 
 
Sociálny fond 
 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. 
V roku 2013 boli finančné prostriedky sociálneho fondu použité na stravovanie zamestnancov 
Obce Lada. 
 
Sociálny fond Suma v € 
Počiatočný stav k 1.1.2013 2145,66 
Prírastky – prídel do SF 1,25 % 849,77 
Prírastky – kreditný úrok 0,00 
Úbytky - použitie SF /príspevky na stravovanie./ 790,00 
Úbytky - použitie SF /popl.banke/ 50,02 
Konečný zostatok  k 31.12.2013 2155,41 

 
 
 
 
 
 
 



7. Bilancia aktív a pasív 
 

7.1. Strana aktív: 731757,25  € 
 
1.  Dlhodobý hmotný majetok: 

 
Druh majetku 

Obstarávacia hodnota 
D H M  

 
Oprávky 

Zostatková hodnota 
na konci 

účtovného obdobia 
Pozemky 36905,30 - 36905,30 

Stavby 718811,84 259390,07 459421,77 

Stroje 16197,40 10886,64 5310,76 

Dopr.prostr. 4374,46 3909,98 464,48 

Drobný DHM 30938,97 30938,97 - 

Obstaranie DHM 8991,29 
 

- 8991,29 

Spolu 816219,26 305125,66 511093,60 
 

2.  Dlhodobý finančný  majetok: 
 
Druh 

 
Stav k 31.12.2013 

Ostatný dlhodobý finančný majetok   170729,36 
Spolu   170729,36 
 

3.  Zásoby: 
 
Druh 

 
Stav k 31.12.2013 

Sklad potravín ŠJ1    95,57 
Sklad OCU  404,78 
Spolu  500,35 
 

4.  Pohľadávky: 
 
Druh 

 
Stav k 31.12.2013 

Ostatné  pohľadávky      404,51 
Spolu     404,51 
 

5.  Finančný majetok: 
 
Druh 

 
Stav k 31.12.2013 

Pokladnica        160,86 
Peniaze na ceste        21,75 
Ceniny 73,50 
Základný bežný účet /VUB/   21470,20 
Bežný účet/Mzdy-ZŠ/       16,87 
Bežný účet/Potraviny/       1118,57 
Bežné účty finančných fondov     2154,43 
Rezervný fond   18594,76 
Darovací účet     113,88 
Depozit, Darovací účet     4223,05 
Spolu 47947,87 



6. Časové rozlíšenie 
 
 
Druh 
 

 
Stav k 31.12.2013 

Náklady budúcich období 1081,56 
Spolu 1081,56 
 
 
Významné položky pohľadávok: 

- Obec Lada neeviduje pohľadávky vyplývajúce z nedaňových a daňových príjmov za 
r.2013.  

- Pohľadávky - opravné položky /v €/ neboli tvorené. 
- Pohľadávky v lehote splatnosti vznikli zaúčtovaním dobropisov: 

- AVE, Košice č. 5701311298 vo výške     158,40 € 
- Slovakia Energy č. 2411000361 vo výške   216,34 € 
- VSE, Košice č. 2250003237 vo výške     29,77 €  
- tieto položky sa týkajú roku 2013 ale boli vyúčtované  v januári 2014. 

 

7.2. Strana pasív: 731757,25 € 
 
 

1. Výsledok hospodárenia: 
 

 
Druh 
 

 
Stav k 31.12.2013 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia m.r. 668760,86 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 39427,55 
Výsledok hospodárenia 708188,41 
 

2. Záväzky: 

 
Druh 
 

 
Stav k 31.12.2013 

Rezervy 4392,99 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 18,50  
Záväzky zo sociálneho fondu 2155,41 
Dodávatelia 2917,55 
Prijaté preddavky na ŠJ 1026,67 
Zamestnanci 6744,05 
Ostatné záväzky voči zamestnancom 42,48 
Zúčtovanie s inštitúciami soc .a zdr .poisťovne 5103,44 
Daň zo mzdy 974,87 
Iné záväzky 79,00 
Dlhodobý bankový úver 0,00 
Spolu 23454,96 
 
 
 



3. Bankové úvery a výpomoci 
 
 
Druh 
 

 
Stav k 31.12.2013 

Dlhodobý bankový úver 0 
Spolu 0,00 
 

4. Časové rozlíšenie 
 
Druh 
 

 
Stav k 31.12.2013 

Výnosy budúcich období 113,88 
Spolu 113,88 
 
 
 
Významné položky záväzkov: 
 

- záväzky zo sociálneho fondu vo výške 2155,41 € 
- faktúry za rok 2013, ktoré boli doručené  v r. 2014 a uhradené v r. 2014 vo výške 

2917,55 €, 
- prijaté preddavky od stravníkov v školskej jedálni vo výške 1026,67 € 
- záväzky voči zamestnancom vo výške 6744,05 €, sociálnej, zdravotným 

poisťovniam vo výške 5103,44 € a daňovému úradu  vo výške 974,87 € 
vyplývajúce zo zúčtovania miezd za XII.2013, vyplatené v januári 2014 

- záväzky z prijatých a nevyčerpaných transferov na dopravné vo výške 18,50 € . 
Obec Lada  nevyčerpala finančné prostriedky vo výške 18,50 € na dopravné pre 
žiakov ZŠ Lada, z dôvodu skutočnej dochádzky žiakov. Tieto finančné prostriedky 
sú účelovo určené, nedajú sa použiť na inú položku, boli vrátené v r. 2014 do ŠR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 
     Obec Lada nemala v r. 2013 poskytnutý bankový úver. 

 
 

9.  Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 
Obec nemá založenú príspevkovú organizáciu. 
 

 
10. Prehľad o poskytnutých zárukách 
 
Obec neposkytla inej právnickej osobe žiadnu záruku na úver, pôžičku alebo iný dlh. 
 
 
11.  Údaje o nákladoch a výnosoch 
 
     Obec Lada nevykonáva podnikateľskú činnosť, je zriaďovateľom Školskej jedálne pri 
Materskej škole v Lade.  
     Obec na nákladových účtoch triedy 5 a výnosových účtoch triedy 6 účtuje náklady a 
výnosy školskej jedálne: 
 
-  náklady – spotreba potravín v ŠJ:   7.714,10 € 
-  výnosy – príjem stravného v ŠJ:   7.714,10 € 
 
 
12.  Hodnotenie plnenia programov obce 

 
Podrobné hodnotenie plnenia programov obce k 31.12.2013 je uvedené v „Hodnotiacej 
správe k 31.12.2013“ – príloha č. 1 Záverečného účtu za rok 2013. 

 
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry: 
 

Program 
číslo 

Názov programu Schválený rozpočet Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2013                                                                                                                  

1. Plánovanie, manažment a kontrola 164221,81 190521,02 179684,08 

2. Služby občanom 1565,55 1565,55 640,33 

3. Odpadové hospodárstvo 10000,00 10850,00 12345,51 

4. Komunikácie 1000,00 1000,00 2718,90 

5. Vzdelávanie 96917,00 96917,00 104602,13 

6. Šport 200,00 200,00 261,52 

7. Kultúra 898,33 898,33 324,00 

8. Prostredie pre život 1200,00 1200,00 1572,37 

9. Sociálne služby 820,00 820,00 419,11 

Spolu  216822,69 303121,90 302567,92 

 
V Lade 29.05.2014 
Vypracoval:       Predkladá:  Ing. Milan Hudák 
Ing.Imrichová               starosta obce 



N á v r h na Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Lade, 
k záverečnému účtu obce Lade na rok 2013 
 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a  v e d o m i e : 
 

1. Záverečný účet obce Lada za rok 2013 
 
 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce na rok 2013 
 
 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e : 
 

1. Celoročné hospodárenie Obce Lada za rok 2013 bez výhrad 
 

2. Záverečný účet obce Lada za rok 2013 
 
 

3. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce 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 za rok 2013 vo 
výške 20.149,23 € použiť na tvorbu  rezervného fondu obce.  
 

 
 
 
 
 
 


