Príloha č. 1

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu obce Klenovec za rok 2013

Finančné hospodárenie obce Klenovec sa v roku 2013 riadilo podľa schváleného
rozpočtu, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2012, uznesením č.
291/2012. Rozpočet bol menený dvakrát, a to:
-

1. zmena – schválená dňa 25. júna 2013 uznesením č. 362/2013
2. zmena – schválená dňa 12. decembra 2013 uznesením č. 403/2013

Rozpočet obce pozostáva z 12 programov:

Program č. 1 – PLÁNOVANIE, MANAŽMENT
A KONTROLA
Zámer programu – samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov,
či návštevníkov obce Klenovec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného
rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou
a transparentnosťou
Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov, a to:
Podprogram 1. 1 – Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer

podprogramu

–

záujmy obce Klenovec presadzované
celoslovenských a medzinárodných fórach

na

regionálnych,

Podprogram 1.2 – Audit
Zámer podprogramu – objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť svoje záväzky
Schválený
rozpočet v €

Plnenie
v€

Plnenie
v%

1. Plánovanie, manažment a kontrola

12 300,00

7 592,61

61,73

1.1

Členstvo v samosprávnych
organizáciách a združeniach

10 500,00

6 032,61

57,45

1.2

Audit

1 800,00

1 560,00

86,67

Rozpočet programu – Plánovanie, manažment a kontrola bol naplnený na 61,73 %.
Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na členstvo obce v organizáciách
a združeniach ako aj výdavky na vykonanie auditu.
Rozpočet výdavkov na členské bol naplnený na 57,45 % a rozpočet výdavkov na
vykonanie auditu bol naplnený na 86,67 %.

Program č. 2 – PROPAGÁCIA A MARKETING
Zámer programu – obec Klenovec známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec,
ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť, či podnikať.
Program pozostáva z troch podprogramov, a to:
Podprogram 2.1 – Propagácia a prezentácia obce Klenovec
Zámer

podprogramu

–

široké spektrum unikátnych informačných, propagačných
a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec

Podprogram 2.2 – Vysielacie a vydavateľské služby
Zámer podprogramu – zabezpečenie bezporuchovej a hospodárskej prevádzky televízneho
káblového
rozvodu
a miestneho
rozhlasu
a zabezpečenie
vydavateľskej činnosti Klenovských novín so zameraním na
informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci, zabezpečenie
varovného systému obyvateľstva obce
Podprogram 2.3 – Kronika obce
Zámer podprogramu – trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce
Schválený
rozpočet v €
2. Propagácia a marketing
2.1

Propagácia a prezentácia obce
Klenovec

2.2

Vysielacie a vydavateľské
služby

2.3

Plnenie
v€

Plnenie
v%

68 950,00

53 255,30

77,24

180,00

126,45

70,25

68 500,00

53 128,85

77,56

Kronika obce
270,00
0
0
Rozpočet programu – Propagácia a marketing bol naplnený na 77,24 %. Výdavky na
daný program sú rozčlenené na výdavky na propagáciu a prezentáciu obce, ktoré boli
naplnené na 70,25 %, ďalej sú to výdavky na vysielacie a vydavateľské služby s plnením na
77,56 %.
2

Program č. 3 – INTERNÉ SLUŽBY OBCE
Zámer programu – plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysoko
kvalitným a efektívnym službám
Pozostáva z nasledovných podprogramov:
Podprogram 3.1 – Zasadnutia orgánov obce
Zámer podprogramu – bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce
Podprogram 3.2 – Vzdelávanie zamestnancov obce
Zámer podprogramu – vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu
Schválený
rozpočet v €

3.1

Plnenie
v€

Plnenie
v%

3. Interné služby obce

6 500,00

5 115,57

78,70

Zasadnutia orgánov obce

5 500,00

4 552,57

82,77

Vzdelávanie zamestnancov
1 000,00
563,00
56,30
obce
Rozpočet programu – Interné služby obce bol naplnený na 78,70 %. Výdavky
vynaložené na uvedený program boli členené na výdavky týkajúce sa zasadnutia orgánov
obce a výdavky na vzdelávanie zamestnancov.
3.2

Výdavky podprogramu – Zasadnutia orgánov obce boli k 31.12.2013 naplnené na
82,77 %. V rámci tohto podprogramu sú sledované skutočné výdavky na odmeny poslancov
obecného zastupiteľstva. Rozpočet podprogramu – Vzdelávanie zamestnancov obce bol
naplnený na 56,30 %.
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Program č. 4 – SLUŽBY OBČANOM
Zámer programu – maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých
obyvateľov a podnikateľov obce Klenovec.
Program pozostáva z nasledovných podprogramov:
Podprogram 4.1 – Cintorínske služby
Zámer podprogramu – dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Klenovec
Podprogram 4.2 – Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu – vytváranie podmienok pre skvalitnenie života seniorov a zdravotne
postihnutých občanov poskytovaním opatrovateľskej služby – vecnej
a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní
Podprogram 4.3 – Klub dôchodcov a strava dôchodcov
Zámer podprogramu – zabezpečiť kvalitné služby v oblasti poskytovania stravovania
starobných a invalidných dôchodcov rozvozom teplej stravy
priamo do ich domácností
-

zabezpečiť kultúrne a spoločenské vyžitie občanov v dôchodkovom
veku pri kultúrno-spoločenských akciách
Schválený
rozpočet v €

4. Služby občanom
4.1

Cintorínske služby

4.2

Opatrovateľská služba

Plnenie
v€

Plnenie
v%

51 870,00

48 482,64

93,47

9 500,00

7 051,62

74,23

32 000,00

32 109,06

100,34

Klub dôchodcov a strava
10 370,00
9 321,96
89,89
dôchodcov
Rozpočet programu – Služby občanom bol naplnený na 93,47 %. Výdavky uvedeného
programu boli rozčlenené na výdavky na cintorínske služby, na opatrovateľskú službu a na
klub dôchodcova stravu dôchodcov.
4.3

Rozpočet podprogramu – Cintorínske služby bol naplnený na 74,23 %, podprogramu –
Opatrovateľská služba bol naplnený na 100,34 % a podprogramu – Klub dôchodcov a strava
dôchodcov bol naplnený na 89,89%.
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Program č. 5 – BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
Zámer programu – bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov
obce Klenovec, maximálna ochrana majetku a životného prostredia
Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov, a to:
Podprogram 5.1 – Obecná polícia
Zámer podprogramu – bezpečná obec, hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku,
aktívna terénna služba a vzdelávacie aktivity
Podprogram 5.2 – Ochrana pred požiarmi a CO
Zámer podprogramu – minimálne riziko vzniku požiarov a zabezpečenie civilnej obrany,
školenia pracovníkov k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci
Schválený
rozpočet v €
5. Bezpečnosť, právo a poriadok
5.1

Obecná polícia

Plnenie
v€

Plnenie
v%

29 000,00

32 491,15

112,04

26 500,00

30 240,15

114,11

Ochrana pred požiarmi a CO
2 500,00
2 251,00
90,04
Rozpočet program – Bezpečnosť, právo a poriadok bol naplnený na 112,04 %.
V rámci tohto programu boli sledované výdavky na podprogram – Obecná polícia
a podprogram – Ochrana pred požiarmi a CO.
5.2

Rozpočet podprogramu – Obecná polícia bol naplnený na 114,11 % a rozpočet
podprogramu – Ochrana pred požiarmi a CO bol naplnený na 90,04 %.
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Program č. 6 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Zámer programu – maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového
hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov,
kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia
Podprogram 6.1 – Zvoz a odvoz odpadu
Zámer podprogramu – pravidelný odvoz odpadu v obci Klenovec
Schválený
rozpočet v €
6. Odpadové hospodárstvo

Plnenie
v€

64 000,00

55 905,50

Plnenie
v%
87,35

6.1

Zvoz a odvoz odpadu
64 000,00
55 905,50
87,35
Rozpočet programu – Odpadové hospodárstvo bol naplnený na 87,35 %. V rámci
tohto programu je len jeden podprogram, a to – Zvoz a odvoz odpadu.

Program č. 7 – POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Zámer programu
komunikácie

–

bezpečné,

vysokokvalitné

a pravidelne

udržiavané

pozemné

Podprogram 7.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií
Zámer podprogramu – bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
Schválený
rozpočet v €
7. Pozemné komunikácie

21 000,00

Plnenie
v€
17 241,45

Plnenie
v%
82,10

Správa a údržba pozemných
21 000,00
17 241,45
82,10
komunikácií
Rozpočet programu – Pozemné komunikácie bol naplnený na 82,10 %. V rámci tohto
programu boli sledované výdavky jedného podprogramu, a to – Správa a údržba pozemných
komunikácií.
7.1
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Program č. 8 – VZDELÁVANIE
Zámer programu – moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby
a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je
determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Podprogram 8.1 – Materské školy
Zámer podprogramu – moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí
a záujmy rodičov.
Cieľ – zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu
možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.
Podprogram 8.2 – Školský klub detí pri Základnej škole Vladimíra Mináča
Zámer podprogramu – moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí
a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je
determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.
Cieľ – zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí.
Podprogram 8.3 – Školské jedálne
Zámer podprogramu – moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.
Cieľ – zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri
základných školách a materských školách.
Podprogram 8.4 – Základná škola Vladimíra Mináča - prenesené kompetencie KŠÚ
Zámer podprogramu – moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí
a záujmy rodičov so zameraním na vysokú kvalitu primárneho
vzdelávania
Cieľ – zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základnej škole a dosiahnuť najvyššiu
možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb
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Schválený
rozpočet v €
8. Vzdelávanie

Plnenie
v€

Plnenie
v%

568 150,00

548 212,41

96,49

123 800,00

131 245,06

106,01

8.1

Materské školy

8.2

Školský klub detí pri
Základnej škole Vladimíra
Mináča

28 220,00

28 349,76

100,46

8.3

Školské jedálne – MŠ
Školské jedálne - ZŠ

32 000,00
59 050,00

39 838,04
46 972,59

124,49
79,55

Základná škola Vladimíra
319 800,00
313 798,00
98,12
Mináča – prenesené
kompetencie KŠÚ
Rozpočet programu – Vzdelávanie bol naplnený na 96,49 %. Uvedený program sa
člení na uvedené podprogramy.
8.4

Výdavky podprogramu – Materská škola boli naplnené na 106,01 %. Výdavky
podprogramu – Školský klub detí pri Základnej škole Vladimíra Mináča bol naplnený na
100,46 %, výdavky podprogramu – Školské jedálne MŠ sú naplnené na 109,95 % a výdavky
podprogramu – Školské jedálne ZŠ sú naplnené na 79,55 % a rozpočtované výdavky
Základnej školy Vladimíra Mináča na prenesené kompetencie boli naplnené na 98,12 %.
Zároveň podprogramy 8.2, 8.3 – Školské jedálne – ZŠ a podprogram 8.4 predstavujú rozpočet
Základnej školy Vladimíra Mináča.
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Program č. 9 – KULTÚRA
Zámer programu – rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí
obyvateľov obce Klenovec.
Uvedený program pozostáva z troch podprogramov:
Podprogram 9.1 – Organizovanie kultúrnych aktivít
Zámer podprogramu – vysoký štandard kultúrnosti obce
Podprogram 9.2 – Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina
Zámer podprogramu – kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce,
zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce, žánrovej
pestrosti a kvalitne vyváženej ponuky kultúrnych aktivít
Podprogram 9.3 – Obecná knižnica
Zámer podprogramu – zabezpečenie dostupnosti literatúry a čitateľských možností v obci,
organizovanie akcií v spolupráci s MŠ a ZŠ, zvyšovanie záujmu
o literatúru najmä u detí a mládeže
Schválený
rozpočet v €
9. Kultúra

Plnenie
v€

Plnenie
v%

51 500,00

52 739,54

102,41

9.1

Organizovanie kultúrnych
aktivít

10 000,00

13 903,23

139,03

9.2

Prevádzka kultúrneho domu,
miestneho kultúrneho
strediska a kina

40 500,00

37 901,65

93,58

Obecná knižnica
1 000,00
934,66
93,47
Rozpočet programu – Kultúra bol naplnený na 102,41 %. V rámci tohto programu boli
výdavky vynaložené na podprogram – Organizovanie kultúrnych aktivít, kde rozpočet bol
naplnený na 139,03 %, na podprogram – Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho
strediska a kina, kde plnenie bolo na 93,58 % a podprogram – Obecná knižnica, kde plnenie
výdavkov bolo na 93,47 %.
9.3
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Program č. 10 – ŠPORT
Zámer programu – rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí
obyvateľov obce Klenovec
Podprogram 10.1 – Podpora športových podujatí
Zámer podprogramu – športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí,
mládeže a dospelých
Schválený
rozpočet v €
10. Šport

12 100,00

Plnenie
v€
16 710,44

Plnenie
v%
138,10

Podpora športových podujatí
12 100,00
16 710,44
138,10
Výdavky týkajúce sa programu – Šport boli naplnené na 138,10 %. Tento program má
len jeden podprogram, a to – Podpora športových podujatí
10.1
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Program č. 11 – PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Zámer programu – atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov
i návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny
v obci Klenovec a jej okolí
Podprogram 11.1 – Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu – efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia
Schválený
rozpočet v €
11. Prostredie pre život

14 000,00

Plnenie
v€
14 044,16

Plnenie
v%
100,32

Verejné osvetlenie
14 000,00
14 044,16
100,32
Rozpočet výdavkov programu – Prostredie pre život bol naplnený na 100,32 %.
V rámci tohto programu boli sledované výdavky na jeden podprogram a to na – Verejné
osvetlenie.
11.1
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Program č. 12 – PODPORNÁ ČINNOSŤ
Zámer programu – funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich cieľov
a ostatná činnosť obce
Podprogram 12.1 – Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť
Zámer podprogramu – efektívna administratíva podporujúca plnenie cieľov
- podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy
obecného úradu a ostatné činnosti nezahrnuté v programoch 1 – 11
Podprogram 12.2 – Podporná činnosť – poplatky
Schválený
rozpočet v €

12.1

Plnenie
v€

Plnenie
v%

12. Podporná činnosť

326 000,00

321 910,28

98,75

Podporná činnosť –
správa obce a ostatná
činnosť

321 000,00

318 005,97

99,07

Podporná činnosť 5 000,00
3 904,31
78,09
poplatky
Rozpočet programu - Podporná činnosť bol naplnený na 98,75 %. V rámci tohto
programu boli sledované výdavky na dva podprogramy, a to podprogram – Podporná činnosť
– správa obce a ostatná činnosť, kde výdavky boli naplnené na 99,07 % a podprogram –
Podporná činnosť – poplatky, kde rozpočet bol naplnený na 78,09 %.
12.2
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KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Schválený rozpočet v €
Kapitálové výdavky

1 321 900,00

Plnenie
v€
457 106,48

Plnenie
v%
34,58

06.2.0

Rozvoj obce
1 321 900,00
457 106,48
34,58
Výška kapitálových výdavkov pre rok 2013 bola rozpočtovaná v sume 1 321 900 €.
Skutočné plnenie k 31. 12. 2012 bolo vo výške 457 106,48 €, čo predstavuje plnenie vo výške
34,58%.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
V rámci výdavkových finančných operácií bol pre rok 2013 predpokladaná výška
splátky úverov v sume 1 086 200 €. Skutočné plnenie rozpočtu výdavkových finančných
operácií bolo vo výške 106 012,78 €, čo predstavuje plnenie na 9,76 %

Vypracovala: Ing. Viktória Majerová

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
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Príloha č. 2

Základná škola V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2013
ZŠ
610

Mzdy

620

Odvody

630 001

Cestovné

632 001

Elektrická energia

194.932,22 €
70.377,82 €
171,60 €
3.626,00 €
18.978,64 €

Plyn
632 002

Vodné, stočné

632 003

Poštové a telekomunikačné služby

633 001

Interiérové vybavenie

2.135,14 €

633 002

Výpočtová technika

1.110,38 €

633 003

2.391,87 €

Telekomunikačná technika

844,40 €

4,90 €

633 006

Všeobecný materiál

2.564,74 €

633 009

Učebné pomôcky

3.553,92 €

633 013

Softvér, licencie

1.048,51 €

633 015

Palivá

637 001

Školenia, semináre, porady

637 004

Všeobecné služby

98,21 €
254,00 €
2.752,48 €

637 005

Špeciálne služby

2.958,00 €

637 012

Poplatky banke

244,57 €

637 014

Stravovanie

5.107,11 €

637 016

Prídel do sociálneho fondu

1.762,11 €

637 027

Odmeny na základe dohody

326,80 €

642 015

Nemocenské

191,73 €

642 012

Odstupné

1.639,62 €
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642 013

Odchodné

Rekapitulácia:

1.521,00 €
Zostatok k 1.1.2013
Príjmy rozpočtové za rok 2013:
Príjmy mimorozpočtové za rok 2013:

143,56 €
306.847,00 €

DK – doplatok za kredity za r.2013

6.870,00 €

Odchodné

1.521,00 €

Preplatok el. energia

338,19 €
2.965,56 €

Preplatok plyn
Úroky za rok 2013
Výdavky za rok 2013

Zostatok na účte k 31.12.2013

3,86 €
318.595,77 €

93,40 €

Zostatok 93,40 € je na bankovom účte, prenesený do roku 2014.
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Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2013
ŠJ
24.110,33 €

610

Mzdy

620

Odvody

8.850,62 €

632 001

Elektrická energia

8.000,00 €

632 002

Vodné, stočné

1.195,94 €

632 003

Telekomunikačné služby

633 004

Prevádzkové stroje

3.998,40 €

633 006

Všeobecný materiál

566,57 €

633 010

Pracovný odev, obuv

88,95 €

637 004

Všeobecné služby

151,50 €

637 016

Prídel do sociálneho fondu

224,27 €

642 015

274,70 €

Transfery na nemocenské dávky

62,40 €

___________________________________________________________________________

Rekapitulácia:

0,36 €

Zostatok k 1.1.2013
Príjmy rozpočtové za rok 2013
Príjmy mimorozpočtové za rok 2013 - RN
Výdavky za rok 2013

40.681,44 €
6.821,85 €
47.523,68 €

Zostatok na účte k 31.12.2013

20,03 €

Zostatok 20,03 € je na účte školy, prenesený do roku 2014.
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Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2013
ŠKD
14.696,38 €

610

Mzdy

620

Odvody

5.637,53 €

632 001

Energie – plyn

3.518,00 €

633 006

Všeobecný materiál

633 009

Učebné pomôcky

4.925,80 €

637 004

Všeobecné služby

448,30 €

637 016

Prídel do sociálneho fondu

129,80 €

642 015

Nemocenské dávky

74,80 €

62,62 €

________________________________________________________________________

Rekapitulácia:

0,01 €

Zostatok k 1.1.2013
Príjmy rozpočtové za rok 2012

26.863,20 €

Príjmy - poplatky do ŠKD za rok 2012

2.643,28 €

Výdavky za rok 2012

29.493,23 €

Zostatok na účte k 31.12.2013

13,24 €

Zostatok 13,24 € je na účte školy, prenesený do roku 2014.
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Čerpanie rozpočtu za rok 2013
VZDELÁVACIE POUKAZY

Krúžky:

Ľudový tanec a spev

800,00 €

Bedmintonový

1099,90 €

Pestovateľský

21,70 €

Šikovné ruky

414,36 €

Turistický

120,00 €
________________________
2.455,96 €

Odmeny za krúžky

4.875,05 €

z toho mzdy

3.611,00 €

odvody

Rekapitulácia:

1264,05 €

Zostatok k 1.1.2013

2.862,30 €

Príjmy rozpočtové za rok 2012

7.007,00 €

Výdavky za rok 2012

7.331,01 €

Zostatok na účte k 31.12.2013

2.538,29 €

Zostatok 2.538,29 € je na účte školy, prenesený do roku 2014.
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Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2013
SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ
PROSTREDIE

610

Mzdy

3.028,00 €

620

Odvody

1.061,00 €

637 004

Všeobecné služby

Rekapitulácia:

478,00 €

0,00 €

Zostatok k 1.1.2013
Príjmy rozpočtové za rok 2013
Príjmy mimorozpočtové za rok 2013
Výdavky za rok 2013

4.567,00 €
0,00 €
4.567,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2013

0,00 €

Suma bola vyčepaná na mzdu asistentky Renáty Demeovej v roku
2013, zvyšok mzdy dofinancovaný z vlastných prostriedkov školy.
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Čerpanie rozpočtu za rok 2013
SOCIÁLNY FOND

Zostatok k 1.1.2012

1410,45 €

Príjem:

2.116,18 €

povinný prídel do SF

0,20 €

kreditný úrok

1,58 €

Vrátený preplatok za štrajk (UNION)

2.117,96 €

SPOLU

197,95 €

stravné zamestnancov

240,00 €

cestovné podľa KZ

Výdaj:

54,90 €

svadobný dar – Mgr. Lucia Petříčková

49,50 €

cukrárenské výrobky Deň učiteľov 2013

255,96 €

občerstvenie Deň učiteľov 2013

108,35 €

občerstvenie koniec šk.r. 2012/2013

80,85 €

cukrárenské výrobky koniec kal.r. 2013

287,75 €

občerstvenie koniec kal.r. 2013

43,80 €

poplatky banke

1. 319,06 €

SPOLU

2.209,35 €

Zostatok k 31.12.2013
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Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2013
PROJEKT MRK

610

Mzdy

9.864,45 €

620

Odvody

3.446,97 €

642 015

Nemocenské dávky

Rekapitulácia:

192,00 €

Zostatok k 1.1.2013

-1.166,63 €

Príjmy - refundácie miezd za rok 2013

13.375,91 €

Príjmy – refundácia mzdy 12/2013 – obec
Výdavky za rok 2013

1.335,00 €
13.503,42 €

Zostatok na účte k 31.12.2013

40,86 €

Zostatok na účte bol 31.1.2014 vrátený na účet obce.
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Príloha č. 3
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Obecnému zastupiteľstvu obce Klenovec

Správa k účtovnej závierke
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky obce Klenovec, ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu,
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód
a ďalšie vysvetľujúce informácie.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Starosta obce je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý
a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán
považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Starosta obce je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj
dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom
znení.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu.
Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto
štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme
získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách
a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového
hospodárenia a zadĺženosti obce a overenie použitia návratných zdrojov financovania,
vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre
územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.
Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej
nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní
tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej
závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať
audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru
na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti
použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov
uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej
závierky.
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Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre podmienený názor.
Základ pre podmienený názor
Inventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obec vykonala z časti;
rozdiely boli u pohľadávok. Obec vykazuje pohľadávky 56 tis. €, dlžníci meškajú s úhradou
po lehote splatnosti. Obec v účtovnej závierke nezohľadnila riziko nezaplatenia pohľadávok,
nevytvorila opravné položky.
Prevádzkovanie káblovej televízie a činnosti v obecných lesoch obec vykázala ako hlavnú
činnosť. Existuje významná neistota vzniku povinnosti obce registrovať sa za platiteľa dane
z pridanej hodnoty.
Podmienený názor
Podľa nášho názoru, s výnimkou účinkov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre
podmienený názor, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
obce Klenovec k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci
k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov
Základ pre podmienený názor
Medzi príjmami a výdavkami o výkaze o plnení rozpočtu obce a školy a prírastkom
finančných prostriedkov obce bol vykázaný rozdiel 15 tis. €.
Podmienený názor
Podľa nášho názoru, s výnimkou účinkov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre
podmienený názor, na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného
v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili skutočnosti, ktoré by
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce
Klenovec a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným
v účtovnej závierke.
Rožňava, 29. apríla 2014

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65

Ing. Lýdia Burkovská

048 01 Rožňava

Zodpovedný audítor

Licencia UDVA č.195

Licencia SKAu č. 358
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