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Záverečný účet Obce Buzitka za rok 2013
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.12.2012 uznesením č.52/2012
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 29.5.2013 uznesením č. 82/2013
- druhá zmena schválená dňa 14.08.2013 uznesením č. 102/2013
- tretia zmena schválená dňa 20.11.2013 uznesením č. 114/2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €
Rozpočet 2013

Príjmy

Príjmy

Príjmy

Príjmy

schválený po 1. zmene po 2. zmene 3. zmene
rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

Výdavky
schválený

Výdavky
po 1.
zmene

Výdavky
po 2.
zmene

Výdavky
po 3.
zmene

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

Bežný rozpočet
234 740,00

256 821,00

0

220,00

12 500,00

25222,49

247 240,00

282 263,49

260401,00 287623,56 204 866,00 218 255,49 224 246,49 245388,25

Kapitálový
rozpočet
8220,00

8220,00

30000,00

60 308,00

64 007,00

60139,49

26636,49 26636,49

3700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

Finančné operácie

Spolu

295 257,49 322480,05 238 566,00 282 263,49 291 953,49 309 227,74

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €
Rozpočet na rok 2013
322 480,05

Skutočnosť k 31.12.2013
319 947,25

% plnenia
99,21

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
227 587,00

Skutočnosť k 31.12.2013
226 478,03

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

% plnenia
99,51

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 108 000 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 106 966,47 €, čo predstavuje plnenie na
99,04 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 113 491,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 113 488,48 €, čo je
99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 108 751,47 €, dane zo stavieb boli
v sume 4103,50 € a dane z bytov boli v sume 633,51 €. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 109 267,62 €, za nedoplatky z minulých rokov 4 220,86 €.
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12 072,58 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 830,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 827,83 €, čo je 99,73 %
plnenie. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 81,32 €.
d) Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 70,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 70,00 €.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5 196,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 5 125,25 €, čo je
98,63 % plnenie. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky 2 863,39 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
8 590,00

Skutočnosť k 31.12.2013
7 180,61

% plnenia
83,59

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1470,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 315,84 €, čo je 21,48
% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 36,48 € a príjem z prenajatých
budov, priestorov a objektov v sume 279,36 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 7 120,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 6 864,77 €, čo je
96,41 % plnenie.
Ide o príjem za správne poplatky v sume 3 931,70 €, za porušenie predpisov v sume 10 €, za
predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 359,46 €, za materské školy a školské zariadenia v
sume 554,00 € a za stravné od zamestnancov v sume 2 009,61 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
3 147,00

Skutočnosť k 31.12.2013
3 132,56

% plnenia
99,54

Ide o príjem úroky z tuzemských vkladov v sume 6,48 €, z odvodov z hazardných hier v sume
153,51 €, z vrátiek za elektrickú energiu zaplatenú v roku 2012 v sume 2 797,57 €,
z refundácie 175,00 €.
4) Bežné príjmy – granty a transfery:
Rozpočet na rok 2013
48 299,56

Skutočnosť k 31.12.2013
48 299,56

% plnenia
100

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ
Obvodný úrad
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad odbor školstva
Okresný úrad

Suma v €
2 817,55
21 310,00
313,00
1 229,69

Účel
matrika
základná škola
vzdelávacie poukazy
Voľby do orgánov samosprávnych
krajov
55,93 starostlivosť o životné prostredie
27,00 pozemné komunikácie

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Okresný úrad pre ŽP
Okresný. úrad pre cest.
dopravu
Obvodný úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Okresný úrad odbor školstva
ÚPSVaR
Okresný úrad odbor školstva
VÚC Banská Bystrica
Podnikatelia
Ministerstvo dopravy
Okresný úrad
UPSVaR
Okresný úrad odbor školstva

176,22
796,00
116,20
1 285,00
4 835,18
167,00
700,00
2 410,00
1 655,73
2 750,00
6 214,06
1 441,00

19.

Spolu

REGOB
strava – hmotná núdza
učebné pomôcky –hmotná núdza
materská škola
prídavky na deti
učebné pomôcky pre SZP
dar na deň obce
dar na deň obce
transfer na cestnú infraštruktúru
transfer povodne
transfer povodne
5% navýšenie miezd
nepedagogickým zamestnancom

48 299,56

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
5) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
8 220,00

Skutočnosť k 31.12.2013
8 220,00

% plnenia
100

a) kapitálové príjmy – príjem z predaja:
Rozpočet na rok 2013
220,00

Skutočnosť k 31.12.2013
220,00

% plnenia
100

Ide o príjem z predaja motorového automobilu PIC UP v sume 220 €.
b) Granty a transfery
Rozpočet na rok 2013
8 000,00

Skutočnosť k 31.12.2013
8 000,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných 8000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 8000,00 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo ŽP
Ministerstvo vnútra
Spolu

Suma v €
Investičná akcia
5 000,00 Zelená obecná telocvičňa
3 000,00 Kamerový systém
8 000,00

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
6) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
26 636,49

Skutočnosť k 31.12.2013
26 636,49

% plnenia
100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 78/2013 zo dňa 29.5.2013 bolo schválené použitie časti
rezervného fondu v sume 14 136,49 €. V roku 2013 boli v sume použité na výstavbu Hájika oddychová zóna. Z roku 2012 boli finančné prostriedky - dar v sume 12 500,00 € použité na
výstavbu Hájika – oddychová zóna.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €
Rozpočet na rok 2013
309 227,74

Skutočnosť k 31.12.2013
297 514,47

% plnenia
96,21

Skutočnosť k 31.12.2013
236 151,08

% plnenia
96,23

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
245 388,35

v tom :
Funkčná klasifikácia
Plánovanie, manažment
Služby občanom
Ochrana a bezpečnosť
Kultúra a šport
Nakladanie s odpadmi – ochrana ŽP
Vzdelávanie
Sociálna starostlivosť
Spolu

Rozpočet
94 853,15
24 497,56
7 375,00
14 197,50
17 649,93
80 189,83
6 625,38
245 388,35

Skutočnosť
91 220,74
24 470,11
7 284,33
13 893,02
17 646,59
75 010,91
6 625,38
236 151,08

% plnenia
96,17
99,88
98,77
84,25
99,98
93,54
100,00

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 96 987,69 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 96 077,84 €, čo je
99,06 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, koordinátorky
aktivačných pracovníkov, mzdy povodňoví pracovníci a mzdy pracovníkov základnej školy,
materskej školy a školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 36 107,93 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 35 025,28 €, čo je
97,00 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 98 288,35 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 92 090,04 €, čo je
93,69 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 12 524,38 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 12 521,90 €, čo
predstavuje 99,98 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na transfer pre cirkev, futbal,
folklórny súbor, CVČ, členské príspevky a nemocenské dávky.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 480 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 436,02 €, čo
predstavuje 29,46 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
60 139,49

Skutočnosť k 31.12.2013
57 732,88

% plnenia
95,99

v tom :
Funkčná klasifikácia
Služby občanom
Ochrana a bezpečnosť
Kultúra a šport
Vzdelávanie
Spolu

rozpočet
39 756,49
5 885,00
3 000,00
11 498,00
60 139,49

skutočnosť
39 755,80
5 884,04
596,57
11 496,47
57 732,88

a) Výdavky služby občanom
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Altánok Nový sad v sume 1 269,39 €
- Šachty Nový sad v sume
5 923,06 €,
- Obecná telocvičňa v sume 5 640,00 €
- Realizácia Oddychová zóna Hájik v sume 26 923,35 €.
b) Ochrana a bezpečnosť
Ide o nasledovné investičné akcie :
- kamerový systém v sume 5 884,04 €.
c) Výdavky kultúra, šport
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia kultúrneho domu v sume 596,57 €.
d) Výdavky vzdelávanie
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia základnej školy v sume 9 776,01 €.
- signalizačné zariadenie základnej školy v sume 1 080,46 €

% plnenia
99,99
99,98
19,88
99,98

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
3 700,00

Skutočnosť k 31.12.2013
3 630,51

% plnenia
98,12

Z rozpočtovaných 3 700 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume 3 630,51 €, čo predstavuje 98,12 %.

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce s finančnými operáciami
Vylúčenie z prebytku
Hospodárenie obce bez finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2013

285 090,76
285 090,76
236 151,08
236 151,08
48 939,68
8 220,00
8 220,00
57 732,88
57 732,88
- 49 512,88
-573,20
0,00
-573,20
26 636,49
3 630,51
23 005,98
319 947,25
297 514,47
22 432,78
0
-573,20

Výsledok hospodárenia obce v roku 2013 ako rozdiel príjmov a výdajov mesta je schodok vo
výške –573,20 Eur.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie
súčasťou rozpočtu obce.
Obce Buzitka za rok 2013 vznikol prebytok vo výške 22 432,78 Eur, ktorý je tvorený
zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch obce k 31.12.2013.
Prebytok v sume 22 432,78 je zdrojom pre tvorbu a prevod do rezervného fondu obce.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa nevedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2013

0

Prírastky - z prebytku hospodárenia

14 136,49

- ostatné prírastky

0

Úbytky - použitie rezervného fondu :
uznesenie č. 78/2013 zo dňa 29.5.2013

14 136,49

na realizáciu oddychovej zóny Hájik

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2013

0

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis

Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2013

2 404,47

Prírastky - povinný prídel -

1 %

- povinný prídel -

594,42

%

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- realizácia podnikovej sociálnej politiky

700,50
175,00

- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

2 123,39

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

ZS k 1.12.2013

KS k 31.12.2013

Majetok spolu

1 518 281,28

1 503 325,00

Neobežný majetok spolu

1 477 182,65

1 467 580,27

0

0

1 373 958,65

1 364 356,27

103 224,00

103 224,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

40 408,21

34 954,42

535,72

464,01

255,12

801,04

9 803,11

7 809,90

29 814,26

25 879,47

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

690,42

790,31

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

ZS k 01.01.2013

KS k 31.12.2013

1 518 281,28

1 503 325,00

844 231,99

857 181,92

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

844 231,99

857 181,92

Záväzky

59 256,09

43 072,33

11 686,71

12 305,53

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé záväzky

2 404,47

2 123,39

Krátkodobé záväzky

27 409,18

14 518,19

Bankové úvery a výpomoci

17 755,73

14 125,22

Časové rozlíšenie

614 793,20

603 070,75

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
14 125,22 €
- voči dodávateľom
1 907,10 €
- voči štátnemu rozpočtu
0 €
- voči zamestnancom
5 438,52 €
P.
č.
1.

Výška prijatého
úveru
35 330

Výška
úroku
436,02

Zabezpečenie
úveru
Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2013
14 125,22

Splatnosť
r. 2020

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Buzitka nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 poskytla dotácie na podporu
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
-1-

všeobecne prospešných služieb, na

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Rímsko-katolická cirkev - bežné výdavky

1 000 €

1 000 €

0

Futbalový klub Buzitka - bežné výdavky

2 500 €

2 500 €

0

OZ Dubkáčik Buzitka – bežné výdavky

2 000 €

2 000 €

0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v roku 2013.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Buzitka nevykonávala v roku 2013 podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.

zriadeným a založeným právnickým osobám

b.
c.
d.
e.

štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec v roku 2013 nemá žiadnu zmluvu.
b. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1Obvodný úrad

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky

-2-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-42 817,55

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Matrika

-32 817,55

-50

Základná škola

21 310,00

21 310,00

0

Vzdelávacie poukazy

313,00

313,00

0

Učebné pomôcky - SZP

167,00

167,00

0

Starostlivosť o životné prostredie

55,93

55,93

0

pre CD

Pozemné komunikácie

27,00

27,00

0

Obvodný úrad

REGOB

176,22

176,22

0

ÚPSVa R

Hmotná núdza na stravu

796,00

796,00

0

ÚPSVa R

Učebné pomôcky – hmotná núdza

116,20

116,20

0

Okresný úrad
odbor školstva
Okresný úrad
odbor školstva
Okresný úrad
odbor školstva
Okresný úrad
pre ŽP
Okresný úrad

Okresný úrad
školský úrad

Materská škola

1 285,00

1 285,00

0

Obvodný úrad

Voľby VÚC

1 229,69

1 229,69

0

ÚPSVa R

Osobitný príjemca

4 835,18

4 835,18

0

dopravy

Transfer na cestnú infraštruktúru

1 655,73

1 655,73

0

Obvodný úrad

Transfer na povodne

2 750,00

2 750,00

0

Ministerstvo

UPSVaR

Transfer na povodne

6 214,06

6 214,06

0

Okresný úrad

Transfer na 5 % navýšenie miezd pre

školský úrad

nepedagogických zamestnancov

1 441,00

1 441,00

0

Transfer na obecnú telocvičňu

5 000,00

5 000,00

0

Transfer na kamerový systém

3 000,00

3 000,00

0

Ministerstvo
životného
prostredia
Ministerstvo
vnútra

K 31.12.2013 boli použité všetky dotácie zo ŠR, ktoré boli poskytnuté v roku 2013.
d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu s obcami.
f. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
VÚC B. Bystrica
- deň obce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
700,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
700,00

Rozdiel
0

13. Hodnotenie plnenia programov
Rozpočet Obce Buzitka bol zostavený a schválený v roku 2013 ako úplný programový
rozpočet v členení na programy a podprogramy, čím bol dodržaný postup v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výdavky rozpočtu mesta boli
alokované do 7 programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Obec
Buzitka dodržala povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia
verejných prostriedkov v rámci vybraných programov. Celkovo vnímam hodnotenie
programov rozpočtu v rámci záverečného účtu za podrobne spracované čo sa týka kvantity
ako aj kvality a to verným odzrkadlením skutočnosti.
Obec sa v rozpočte snaží prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou
a životom obce, ale ja ciele, ktoré chce napĺňať a súčasne zlepšovať služby pre obyvateľov
obce

Bežné výdavky:
Program
Plánovanie, manažment
Služby občanom
Ochrana a bezpečnosť
Kultúra a šport
Nakladanie s odpadmi – ochrana ŽP
Vzdelávanie
Sociálna starostlivosť
Spolu

Rozpočet
94 853,15
24 497,56
7 375,00
14 197,50
17 649,93
80 189,83
6 625,38
245 388,35

Skutočnosť
91 220,74
24 470,11
7 284,33
13 893,02
17 646,59
75 010,91
6 625,38
236 151,08

% plnenia
96,17
99,88
98,77
84,25
99,98
93,54
100,00

rozpočet
39 756,49
5 885,00
3 000,00
11 498,00
60 139,49

skutočnosť
39 755,80
5 884,04
596,57
11 496,47
57 732,88

% plnenia
99,99
99,98
19,88
99,98

Kapitálové výdavky:

Program
Služby občanom
Ochrana a bezpečnosť
Kultúra a šport
Vzdelávanie
Spolu

1. Plánovanie, manažment, podporné, činnosti, kontrola
V programe boli výdavky obce realizované na správu obce - mzdy, odvody z miezd, energie,
tovary a služby obecného úradu, výdavky na audit, mzda a odvody zo mzdy hlavnej
kontrolórky obce, členské príspevky v združeniam, bankové poplatky na bankových účtoch
obce, splácanie úrokov z úveru a splátky istiny úveru.
2. Služby občanov
V programe boli výdavky obce realizované na mzdy, odvody z miezd, tovary a služby - na
prenesený výkon štátnej správy - služby pre občanov ako je register obyvateľov, matričná
činnosť, ochrana životného prostredia, starostlivosť o miestne komunikácie. Program zahŕňa
výdavky na miestny rozhlas, na náboženské a iné spoločenské služby, na všeobecnú pracovnú
oblasť, výdavky na voľby do VÚC a na rozvoj obce, bežný transfer pre cirkev. V roku 2013
boli realizované kapitálové výdavky na Altánok Nový Sad, šachty Nový sad, realizácia stavby
oddychovej zóny Hájik, realizácia projektu Obecná telocvičňa.
3. Ochrana a bezpečnosť
V programe boli výdavky obce realizované na tovary, služby - na činnosť obecného
hasičského zboru, na opravu a energie verejného osvetlenia v obci. V roku 2013 boli
realizované kapitálové výdavky na kamerový systém v obci.

4. Kultúra a šport
V programe boli výdavky realizované na tovary a služby - na kultúrne akcie v obci, knižnicu,
transfer pre futbalový klub Buzitka, Občianské združenie Dubkáčik, výdavky na tovary
a služby na budovu kultúrneho domu.
V roku 2013 sa uskutočnili nasledovné kultúrne akcie:
- Pochovávanie basy – hasičský ples
- Medzinárodný deň žien
- Stavanie májov
- Oslava 8. mája
- Deň matiek
- Deň detí
Deň obce
- Slávnostné posedenie so seniormi
- Prvá zahraničná návšteva zo Srbska
- Prijatie jubilantov
- Mikuláš
- Vianočný program s posedením
V roku 2013 boli realizované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu kultúrneho domu.
5. Nakladanie s odpadmi – ochrana životného prostredia
V programe boli výdavky realizované tovary a služby - na vývoz, uskladnenie komunálneho
odpadu, nakladanie s odpadovými vodami, úprava terénu pri čističke odpadových vôd,
energie ČOV, výdavky na kosenie verejného priestranstva v obci.
6. Vzdelávanie
V programe boli realizované výdavky na vzdelávanie detí v materskej škole a základnej škole,
na školský klub a školskú jedáleň pri MŠ. Výdavky predstavujú mzdy, odvody z miezd,
energie, tovary a služby. V roku 2013 boli realizované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu
budovy základnej školy, kapitálové výdavky na interiérové vybavenie – kamerový systém.
7. Starostlivosť
V programe boli realizované výdavky z príjmov štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu – učebné
pomôcky, strava detí, ktoré sú v hmotnej núdzi a výdavky na osobitného príjemcu.

Vypracovala: Ing. Jana Harandzová

V Buzitke dňa, 24.02.2013

Predkladá: Helena Ševčíková
starostka obce

