Výročná správa Obce Ilija
za rok 2013

Alžbeta Lulčová
pracovníčka OcU
schválené OZ:

Milan Jokel
starosta obce

Vážení poslanci, vážení občania
Výročná správa obce Ilija za rok 2013, ktorú Vám predkladám, poskytuje
komplexný a reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté hlavné výsledky v
minulom roku.
Obec Ilija plnila úlohy v súlade so Zákonom o obecnom zriadení č.
369/1990 Z. z., Ústavy SR a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi
pri naplňovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z
preneseného výkonu štátnej správy.
V roku 2013 dosiahla obec kladný hospodársky výsledok vo výške 868 €.
Výdavky obce
boli prispôsobené našej reálnej finančnej situácii, aby sme
zabezpečili základné opravy, údržbu, služby obyvateľom a zároveň aj znižovali
dlh obce, čo sa nám podarilo splniť. Dlhodobé záväzky sme znížili o 4 728 €. Na
úrokoch sme zaplatili 2 800 €.
Pracovníci obce a obecné zastupiteľstvo svojou činnosťou naplnili
zodpovednosť, ktorú im zverujú kompetencie podľa zákonov.
Osobitné poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku patrí tým
občanom a chalupárom, ktorý svojou nezištnou pomocou a brigádnickou
prácou prispeli k úspešnému napredovaniu obce.

Milan Jokel
starosta obce Ilija
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Základná charakteristika účtovnej jednotky

Obec Ilija je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom.
Identifikačné údaje:
Názov:
Poštová adresa:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Právna forma:

Obec I L I J A
Obecný úrad Ilija, Ilija 150,
969 01 Banská Štiavnica
Milan Jokel
00320692
2021107352
Obec

1.1 Geografické údaje
Obec Ilija leží v juhozápadnej časti v Banskobystrickom kraji na strednom Slovensku. Celý
kataster obce leží v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
Prvá písomná zmienka: rok 1266
Celková rozloha obce: 1 063 ha
Nadmorská výška: pohybuje sa od 410 m. n. m. do 1 009 m. n. m. (vrchol Sitna)

1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2013: 324 obyvateľov

1.3 Symboly obce
Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.
Erb
znázorňuje
poľnohospodársky život. V
červenom štíte sú tri strieborné
zlatostredné ruže na zlatých
listnatých stopkách, stredná
sprevádzaná
striebornými
sklonenými a privrátenými
radlicami
–
lemešom
a
čerieslom. Vo väčšom erbe
obce je spomenutý základný
erb
obopätý
románskym
portálom miestneho kostola svätého Egídia.
Vlajku obce tvorí sedem pozdĺžnych
pruhov. Farebná úprava je určená
tromi farbami červenej, bielej, žltej v
nasledovnom poradí červená, biela,
žltá, červená, biela, žltá a červená.
Vlajka má pomer strán 2:3 a je

ukončená tromi cípmi a dvoma zástrihmi, ktoré siahajú do tretiny listu vlajky.
Pečať obce Ilija je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom Obec Ilija.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní
počiatok s obecnými symbolmi.

1.4 História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1266. V odbornej literatúra sa s kostolom sv.
Egídia dlhšie spája rok 1254. Kostol zohral dôležitú úlohu pri formovaní osady v jeho
blízkosti. V písomných prameňoch je do roku 1526 Ilija zapisovaná v latinskej,
hungarizovanej, kombinovanej hungaro - slovenskej, ale aj v nemeckej forme. Od čias
zmienok o kostole sv. Egídia z roku 1266 až po druhé desaťročie 14. storočia sa o vývoji
Ilije vie veľmi málo. Región ovládali príslušníci rodiny Hunt – Poznanovcov a ich vetvy.
Pred rokom 1318 bola Ilija v majetku vetvy rodiny Csáky z Plášťoviec. Poznatky o Iliji v
ďalších obdobiach sú závislé od zachovanosti historických prameňov. Tie pochádzajú po
určitej časovej medzere až z 15. storočia. Zaznamenávajú však dôležitú skutočnosť v
oblasti vlastníckych vzťahov a určujúcu spätosť Ilije až do 16. storočia. Obec je v týchto
obdobiach súčasťou majetkov hradného panstva Litava. Ako súčasti majetkov hradného
panstva Litava – Čabraď sú o Iliji zachované pramene od 2. polovice 15. storočia. Ku
koncu 15. storočia došlo k vlastníckym zmenám v držbe hradného panstva Čabraď, ktoré
sprevádzali majetkové spory. Neprehľadnosť vo vlastníckych vzťahoch a vedené spory
zapríčinili, že určitý čas panstvo spravoval kráľovský dvor. V roku 1540 bola Ilija
poddanskou dedinou, v ktorej bolo 11 ½ sedliackych usadlostí obývaných a jedna bola
opustená. Nachádzali sa tu 3 želiarske domy zvané „patvarcz“ a mlyn s jedným kolesom.
Koncom októbra 1566 sa Turci dostali do Ilije a Sitnianskej. V obci podpálili niekoľko
domov. Ilija patrila k novohradskému sandžaku v roku 1570. Hrozba Turkov v rôznych
intenzitách trvala takmer 150 rokov. Obyvateľstvo stredovekej Ilije sa zaoberalo
poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, pálením dreveného uhlia. Dedinu riadil volený
richtár a boženíci. Medzi tradičné dedinské remeslá v Iliji patrilo mlynárstvo, kováčstvo,
mäsiarstvo. V roku 1599 k hradu Sitno patrila aj obec Ilija. Najstarší zachovaný urbár
Sitnianskeho a Čabraďského panstva zhotovený cisárskymi komisármi pochádza z roku
1602. Podľa neho sa v Iliji nachádzalo 9 celých obývaných sedliackych usadlostí. V 17.
storočí došlo k závažným zmenám v majetkoprávnych vzťahoch obidvoch panstiev.
Zmeny prakticky až do konca feudalizmu v uhorských pomeroch končiaceho revolúciou
1848/1849, poznamenali na vyše dve storočia vývoj Ilije. Osud obce bol spojený s rodinou
Koháriovcov, neskôr od polovice 20. rokov 19. storočia po vymretí s jej pokračovateľmi,
Coburgovcami. Popri tomto sa región v 17. a začiatkom 18. storočia stal dejiskom
protihabsburských stavovských povstaní, opakovaných útokov Turkov a Martalovcov,
často spriaznených s povstalcami. V 18. storočí možno Iliju podľa pracovného zamerania
obyvateľstva charakterizovať ako dedinu s rozvinutým poľnohospodárstvom, drevovýrobou
a domácim remeslom. Koncom 19. storočia sa v dedine začali formovať dva významné
subjekty hospodárskeho života. Spoločnosť bývalých urbarialistov, sedliakov – gazdov,
dedinských remeselníkov – mala podľa dobových záznamov spracované stanovy, ktoré v
roku 1906 prešli schválením Hontianskou župou a uhorským ministerstvom
pôdohospodárstva. V tom období mala 31 podielnikov. Osobitnú kapitolu dejín obce
predstavuje obdobie II. svetovej vojny a jej ukončenie oslobodením začiatkom marca
1945. 22. novembra 1944 vojenské a bezpečnostné sily zadržali 109 osôb (19 mužov, 21
žien a 69 detí), previezli ich do Kremničky a popravili. Obetiam II. svetovej vojny je
venovaný pamätník na začiatku dediny, postavený v 60. rokoch minulého storočia a

autorsky spracovaný významným slovenským sochárom doc. Vojtechom Remeňom,
Ilijským rodákom.

1.5 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Egídia je dominantou obce a patrí k skvostom sakrálnej
architektúry na Slovensku, hlavne vďaka dodnes zachovanému vzácnemu portálu. Kostol
bol postavený v roku 1254, je románsky. V západnom štíte kostola sa nachádza románsky
ozdobný portál. Hlavný oltár je renesančno – manieristický. V roku 1989 sa časť kostola
reštaurovala. Finančné prostriedky na rekonštrukciu sa podarilo získať hlavne zo štátneho
fondu Pro Slovakia, zbierok a milodarov, ktoré sa využili na opravy a výmenu dlažby.

1.6 Výchova a vzdelávanie
Ilijská škola po vzniku ČSR bývala jednotriedna s viacerými ročníkmi, v roku 1920 ju
navštevovalo 60 detí. Stará budova školy mala jednu triedu a učiteľský byt. V roku 1928 sa
podarilo s finančnou podporou štátu dokončiť novú budovu školy s 2 triedami. V rokoch
1932 – 1933 sa vybudoval školský dvor. Postupne sa znižujúci počet žiakov viedol k tomu,
že od roku 1956 v Iliji zostal 1. – 4. ročník, piaty sa vyučoval na Štefultove. Výučba na
škole zanikla v roku 1981. Jej priestory začala využívať Materská škôlka, ktorá funguje
dodnes a má kapacitu 21 detí.
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje predškolské zariadenie obce –
Materská škola,ktorá má 2 pedagogických a 2 nepedagogických pracovníkov.

1.7 Zdravotníctvo
Občania obce na základe voľného výberu lekárov využívajú služby praktických
lekárov a stomatologických ambulancií v okresnom meste Banská Štiavnica.

1.8 Kultúra a šport
Do podvedomia širokej verejnosti sa Ilija dostala vďaka ochotníckemu divadlu,
rôznym kultúrnym programom a obsadzovaniu súťaží v rozhlasových reláciách. Na
dedinských zábavách a kultúrnych podujatiach hrávali miestne hudobné skupiny.
Udržiavanie historických fašiangových tradícií dedinu preslávili v celom regióne. Miestna
kultúra patrila pod Miestne osvetové stredisko. Jej dôležitou súčasťou bol Zbor pre
občianske záležitosti. Mal širokú pôsobnosť – uvítanie do života, jubileá a pod.

Pravidelné podujatia:
Hody, Fašiangové slávnosti: Pochovávanie basy, Veľký detský karneval, Hajnal, Stavanie
mája, Májová vatra, Letecký deň – lietanie pre radosť – každoročne od r. 2003 sa koncom
augusta v časti Putište uskutočňuje letecko -modelárske podujatie, ktorého
usporiadateľom je 1. letecko – modelársky klub v Banskej Štiavnici, Memoriál Dežka
Štrbu, Jubilanti, Štefanská zábava...

1.9 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:

Milan Jokel
Vratislav Cengel
RNDr. Pavol Bačík

Obecné zastupiteľstvo tvorí zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov:
Vratislav Cengel, Marián Lupták st., Peter Michálek, Ľubomír Štefanka, Stanislav
Nemec.
Obecný úrad („ďalej len OcÚ“) je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a
starostu obce. Je zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné
činnosti obecného zastupiteľstva a starostu obce, najmä písomnú agendu. Je podateľňou
a výpravňou obecných písomností, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na
rokovania obecného zastupiteľstva, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obecnej
samosprávy aj správnych konaní, vykonáva nariadenia obce a uznesenia obecnej
samosprávy. Obecný úrad má jedného zamestnanca: ekonómku obce Alžbetu Lulčovú.
Obec netvorí konsolidovaný celok.
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Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2013. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet 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.
Finančné hospodárenie obce Ilija sa riadilo rozpočtom obce, ktorý bol schválený
Uznesením č. 3-12/2012, dňa 05.12.2012. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný. Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravovaný prijatím rozpočtového
opatrenia schváleného Uznesením č. 3-12/20013, dňa 12.12.2013.
Podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou, sa rozpočet obce člení na:
a) bežný rozpočet obce, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky obce
b) kapitálový rozpočet obce, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky obce
c) finančné operácie.
Tieto údaje sa preberajú z podkladov finančných výkazov obce.

Rozpočet obce na rok 2013
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Príjmy celkom

164 528,00

164 528,00

z toho:
Bežné príjmy

108 558,00

108 558,00

Kapitálové príjmy

49 846,00

49 846,00

Finančné operácie

6 124,00

6 124,00

Výdavky celkom

164 528,00

164 528,00

Bežné výdavky

108 558,00

108 558,00

Kapitálové
výdavky

3 500,00

3 500,00

Finančné operácie

52 470,00

52 470,00

z toho:

2.1 Plnenie príjmov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

122 886,25

123 571,69

100,6

1. Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

97 409,68

97409,68

100,0

2. Bežné príjmy – dane za špeciálne služby:

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

4374,60

4374,60

100,0

3. Bežné príjmy – nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku:

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

3171,77

3171,77

100,0

4. Bežné príjmy – nedaňové príjmy – administratívne poplatky a iné poplatky a
platby:

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

6648,57

7334,01

110,3

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie
grantu, transferu

-1-

-2-

Suma
poskytnutých
prostriedkov v
roku 2013
-3-

Suma použitých
prostriedkov v
roku 2013

Rozdiel
(stĺ. 3.-stĺ.4)

-4-

-5-

Ministerstvo
vnútra

Evidencia
obyvateľov

111,87

111,87

0

Ministerstvo
dopravy

Spoločný
stavebný úrad

315,27

315,27

0

Okresný úrad

Spoločný
stavebný úrad

33,06

33,06

0

Okresný úrad

Spoločný
stavebný úrad

18,00

18,00

0

Okresný úrad

MŠ

589,00

589,00

0

Ministerstvo
financií

Platové tarify v
školstve

1 332,00

1 332,00

0

Ministerstvo
vnútra

Voľby

807,58

807,58

0

UPSVR

Na podporu
výchovy k
stravovacím
návykom

67,00

67,00

0

UPSVR

AČ

25,64

25,64

0

Ministerstvo
financií

Ver. priestr.,
ihrisko

7870,56

7870,56

0

Ministerstvo
vnútra

ROEP

111,65

111,65

0

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

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

52 470,44

52 470,44

100,0

6. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

7 942,63

7 942,63

100,0

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013 v €
1. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2013
112 992,60

Skutočnosť k 31.12.2013
114 967,90

% plnenia
101,7

Výdavky bežného rozpočtu čerpala Obec, Materská škola a Školská jedáleň.
Z toho:
Obec vo výške: 79 943,13 Eur
Vybrané výdavky za obec:
1.1.1 Výdavky verejnej správy
611–mzdy 24 685,29 €, 620–odvody 8 616,13 €, 631-cestovné náhrady 1 202 €, 632–energie 6
325,67 €, 633 – všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, reprezentačné 2 482,18 €, 634-palivo,
preprava, mazivá, oleje 133,40 €, 635-rutinná a štandardná údržba PC 677,63 €, 637-školenia,
semináre, porady, konkurzy a súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, odvody,
poistné, odmeny a príspevky 3 943,23 €, 642-bežné transfery-členské príspevky 1 359,40 €
01.6.0 Všeobecné verejné služby
– prenesený výkon štátnej správy – 859,29 €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
651-splácanie úrokov z úveru 3 235,61 €
0.3.2.0 Požiarna ochrana
637-kultúrne podujatie, súťaže, prepravné 287,36 €
0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
633-materiál 405,44 €, 634-benzín AČ, prepravné, čistenie verejných priestranstiev 518,68 €, 634 –
pracovné odevy 19,00 €, 637-služby 756,04 €
0.4.5.1 Cestná doprava
637-materiál-oprava ciest, zimná údržba 4 211,92 €, výdavky na prenesený výkon 18 €
0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi
637- vývoz smetí 9 034,06 €
0.5.4.0 Ochrana prírody a krajiny
výdavky na prenesený výkon 34,57 €
0.6.1.0 Rozvoj bývania
výdavky na prenesený výkon stavebný úrad 315,27 €
0.6.2.0. Rozvoj obcí
splátka projekt ČOV 800,00 €
0.6.4.0 Verejné osvetlenie
632-energie 2 347,00 €
0.8.2.0 Kultúrne služby
632-energie 2 418,40 €, 635 – údržba 948,81 €, 637-kultúrne a športové podujatia, všeobecné

služby 2 057,27 €
0.8.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
632-energie 32,00 €, 633 – materiál 7,65 €, 635 – údržba Domu smútku 1128,19 €, 637-všeobecné
služby 1083,64 €
Materská škola a školská jedáleň vo výške: 35 024,77 €
Vybrané výdavky za Materskú školu:
0.9.1.1.1 Materská škola
611-mzdy 16 899,90 €, 620-odvody 5 852,56 €, , 631 – cestovné náhrady 30,80 €, 632-energie 3
231,47 €, 633-materiál , knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky 627,83 €, 635 – údržba 740,23 €,
637-všeobecné služby upratovanie 209,41 €
0.9.6.0.1 Školská jedáleň
611-mzdy 3 445,51 €, 620-odvody 1 226,07 €, 633 – všeobecný materiál, potraviny 2 746,69 €,
637-všeobecné služby 14,30 €
Spolu Obec, Materská škola, Školská jedáleň
Bežný rozpočet
Príjmy bežné
Výdavky bežné
Bežný rozpočet
(P-V)= +prebytok
- schodok

Schválený rozpočet
108 558
108 558

Upravený
122 886,25
112 328,07

114 967,90 €
Skutočnosť
123 571,69
114 967,90
+ 8 603,79

2.Výdavky kapitálového rozpočtu:
Príjmy kapitálového rozpočtu sú rozpočtované vo výške 49 846,00 € a skutočné čerpanie je vo
výške 52470,44 €.
Výdavky kapitálového rozpočtu sú rozpočtované vo výške 3 500,00 € a čerpanie bolo vo výške
2 700,00 €.
Kapitálový rozpočet Schválený rozpočet
Kapitálové príjmy
49 846,00
Kapitálové výdavky
3 500,00
Kapitálový rozpočet
(P-V)= +prebytok
- schodok

Upravený
52 470,44
2 700,00

Skutočnosť
52 470,44
2 700,00
+ 49 770,44

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 6 124,00 €, skutočné čerpanie 7 942,63 €, jedná
sa o čerpanie krátkodobého úveru vo výške 5 520,76 €.

Finančnými operáciami boli pokryté výdavky (62 964,53 €) na vrátenie krátkodobého
úveru, ktorý bol použitý na Viacúčelové športové ihrisko 993 m2 – 23 177,88 € a Verejné
priestranstvá – spevnené plochy (cintorín) – 39 786,65 €

3 Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013
Prebytok rozpočtu sa zisťuje podľa § 6 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. ako kladný rozdiel
medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce a schodok rozpočtu obce ako záporný
rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou obce podľa § 4
ods. 4 sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených obcou.

Kategória

Rozpočtové hospodárenie obce
za rok 2013

Bežný rozpočet
Bežné príjmy

123 571,69

Bežné výdavky

114 967,90

Prebytok rozpočtu

8 603,79

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

52 470,44

Kapitálové výdavky

2 700,00

Prebytok rozpočtu

49 770,44

Príjmy spolu

176 042,13

Výdavky spolu

117 667,90

Rozdiel

58 374,23

Finančné operácie
Finančné príjmy
Finančné výdavky

7 942,63
62 964,53

Schodok

- 55 021,90

Príjmy

176 042,13

Výdavky

117 667,90

Výsledok hospodárenia pre účely tvorby
rezervného fondu – prebytok

3 352,33

Poznámka: Fixné výdavky obce predstavujú cca 96 000 € (mzdy,odvody,energie,
úroky,splátky,odpady,údržba
ciest)Na
všetko
ostatné
ostáva
27
000
€
(opravy,údržba,spotrebný materiál,školenia,podujatia,...)

3.1 Vysporiadanie prebytku hospodárenia
Prebytok vo výške 3 352,33 € 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 prepisov, navrhujeme použiť nasledovne:
Bežné príjmy =
123 571,69
Kapitálové príjmy =
52 470,44
Príjmy spolu:
176 042,13
Finančné operácie =
7 942,63

Bežné výdavky =
114 967,90
Kapitálové výdavky =
2 700,00
Výdavky spolu:
117 667,90
Finančné operácie:
62 964,53

Rozdiel:
+ 58 374,23
Rozdiel:
- 55 021,90

Prebytok rozpočtu obce vo výške + 58 374,23 €, ktorý bol použitý na zaplatenie krátkodobého
úveru ktorý bol použitý na Viacúčelové športové ihrisko 993 m2 a Verejné priestranstvá – spevnené
plochy (cintorín)
+ 58 374,23 € - 55 021,90 € = 3 352,33 €
- tvorba rezervného fondu vo výške 3 352,33 €

3.2 Hospodárenie fondov obce
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje Obecné
zastupiteľstvo.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o tvorbe a použití sociálneho
fondu. Obec v roku 2013 tvorila sociálny fond vo výške 158,43 € a čerpanie bolo vo výške
220,00 €.

4 Bilancia aktív a pasív
4.1 Aktíva
Aktíva v €

brutto

korekcia

netto

a) Neobežný majetok vrátane obstarania spolu, z toho 1133631,11 231038,33 915394,75
1. Dlhodobý nehmotný majetok
0,00
0,00
0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok
1074573,11 231038,33 843534,78
3. Dlhodobý finančný majetok
59058,00
0,00 59058,00
b) Obežný majetok spolu, z toho
1. Zásoby
2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
3. Dlhodobé pohľadávky
4. Krátkodobé pohľadávky
5. Finančný majetok (peniaze, BÚ)
6. Poskyt. návratné fin. výpomoci dlhodobé
7. Poskyt. návratné fin. výpomoci krátkodobé

15934,50
261,69
0,00
0,00
5311,06
10361,75
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15934,50
261,69
0,00
0,00
5311,06
10361,75
0,00
0,00

c) Časové rozlíšenie

0,00

0,00

0,00

d) Vzťahy k účtom štátnej pokladnice

0,00

0,00

0,00

Celkom

1149565,61 231038,33 931329,25

4.2 Pasíva
Pasíva v €

Poznámky

a) vlastné imanie, z toho:
1. Oceňovacie rozdiely
2. Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov
2. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie

592449,65
230244,71
361336,70
868,24

b) Záväzky, z toho
1. Krátkodobé rezervy
2. Dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
4. Bankové úvery a výpomoci

80657,01
2893,13
814,36
21857,57
55091,95

c) Časové rozlíšenie

245420,62

Celkom

918527,28

5 Hospodársky výsledok
Názov

Skutočnosť Skutočnosť
k 31.12.2012 k 31.12.2013

Náklady

133001,12

143072,91

50 – spotrebované nákupy

16579,70

17433,36

51 – služby

28060,19

28580,89

52 – ostatné náklady

58781,49

63097,01

53 – dane a poplatky

0,00

0,00

54 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

0,00

0,00

55 – odpisy, rezervy, OP z prevádzkovej a
26653,72
finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíš.

29198,80

56 – finančné náklady

2926,02

3810,45

57 – mimoriadne náklady

0,00

0,00

58 – náklady na transfery a náklady z odv. príj.

0,00

952,40

Výnosy

135656,90

143941,41

60 – tržby za vlastné výkony a tovar

2493,88

2692,15

61 – zmena stavu vnútroorganiz. zásob

0,00

0,00

62 - aktivácia

0,00

0,00

63 – daňové a colné výnosy a výnosy z popl.

103079,22

108084,03

64 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

10232,69

3371,27

65 – zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia

1287,55

1523,74

66 – finančné výnosy

4,15

1,95

67 – mimoriadne výnosy

0,00

0,00

69 – výnosy z transferov

18559,41

28268,27

Výsled. hospodár. (+ kladný HV/- záporný HV 2634,42

868,24

Usporiadanie účtov výsledku hospodárenia: zisk vo výške 868,50 € (čo je rozdiel medzi
účtami 6.. účty výnosov 143 941,41 a 5.. účty nákladov 143 072,91) doporučujeme
usporiadať z účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

6 Ostatné dôležité informácie
6.1 Poskytnutá dotácia z rozpočtu
Na základe Uznesenia OZ v Iliji č. 2-01/2013 zo dňa 05.03.2013 obec poskytla dotácie na
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ilija:
Názov centra

Počet detí

Spolu

CVČ Štiavnické Bane

1

117,92

CVČ Banská Štiavnica

8

834,48

6.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.
V Iliji, jún 2014
Vypracoval: Alžbeta Lulčová
Schválil: Milan Jokel, starosta obce
Prílohy:
- Účtovná závierka: súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
- Záverečný účet obce za rok 2013

