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Záverečný účet obce 
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet obce na rok 2014 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014.
Obec 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.  Programový  Rozpočet  obce na  rok  2014  bol  zostavený  ako  vyrovnaný.  Bežný 
rozpočet bol zostavený ako  vyrovnaný, kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný, upravoval sa 
zmenou rozpočtu.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného programového  rozpočtu na rok 2014. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013,uznesením č.27/2013
Rozpočet bol zmenený3x

- prvá zmena   schválená dňa 20.6.2014   uznesením č. 9/2014
- druhá zmena schválená dňa   5.9.2014   uznesením č. 12/2014
- tretia zmena  schválená dňa  12.12.2014  uznesením č.  36/2014

Rozpočet obce k 31.12.2014 

Schválený 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

po poslednej 
zmene

Príjmy celkom 118043,00 140286,19
z toho : 118043,00 140286,19
Bežné príjmy 118043,00 131293,69
Kapitálové príjmy          0,00          0,00
Finančné príjmy          0,00    8992,50
Mimorozpočtové príjmy          0,00          0,00
Výdavky celkom 118043,00    140286,19
z toho :
Bežné výdavky 118043,00 131293,69
Kapitálové výdavky             0,00      8992,50
Finančné výdavky           0,00          0,00
Mimorozpočtové výdavky 0,00          0,00
Rozpočet  obce



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
140286,19 140636,32 100,25

Z rozpočtovaných celkových príjmov 140286,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
140636,32 EUR, čo predstavuje  100,25 % plnenie. 

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
131293,69 131060,24 99,82

Z rozpočtovaných bežných príjmov 131293,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
131060,24 EUR, čo predstavuje  99,82% plnenie. 

a) daňové príjmy 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
68 580,00                   68 415,32 99,76

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  74209,00  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli 
k 31.12.2014  poukázané  finančné  prostriedky  zo  ŠR v sume  74157,86  EUR,  čo  predstavuje 
plnenie na 99,93 %. 

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 19699,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 19157,41 EUR, čo 
je 97,25 % plnenie. 
Príjmy dane z pozemkov rozpočet 17022,00 €, skutočnosť  17250,03EUR, 
dane zo stavieb rozpočet 2677,00€,skutočnosť 1907,38 €  
Daň za psa:  rozpočet 448,00 EUR, skutočnosť 379,30 EUR, plnenie 84,67 %
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: rozpočet 2677,00 EUR, skutočnosť 
2 984,43 EUR, plnenie 98,51 %
Daň za jadrové zariadenie rozpočet 9510,88 €, skutočnosť 9510,88€, plnenie 100%
K 31.12.2014 obec  eviduje  pohľadávky na  dani  z  nehnuteľnosti(  DzN)  a  psa,   poplatky  za 
komunálne odpady, vo výške 3055,90 €

b) nedaňové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
8371,69                 8371,69                100,00

Príjmy z prenajmu majetku obce
Z rozpočtovaných 8371,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 8371,69 EUR, čo je 
100,00  %  plnenie.  Uvedený  príjem  predstavuje  príjem  z prenajatých  pozemkov  vo  výške 
3047,80 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume5323,89  EUR.



Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Správne poplatky
Z rozpočtovaných456,58  EUR bol  skutočný  príjem k 31.12.2014 v sume 456,58 EUR,  čo  je 
100,00 % plnenie. 
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb :
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 767,60 EUR, plnenie 
153,52%. Sú to poplatky za MR, cintorínske poplatky, 

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
KŠÚ Nitra 434,00 Predškolská výchova
VÚC 550,00 Kultúra, šport
Min.dopravy,výstavby a Reg.rozvoja 321,78 St. poriadok-Spoločný st. úrad
Okresný úrad Nitra-odbor star. o ŽP 32,43 Starostlivosť o ŽP - SOcÚ
Min.dopravy,výstavby a Reg.rozvoja 14,95 Miestne komunikácie - SOcÚ
Min. vnútra – OÚ Levice 1 983,49 voľby
Okresný úrad Levice 114,18 REGOB
Okresný úrad – CO Levice 54,00 Sklad CO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
0 0 0

3. Príjmové finančné operácie: 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
8992,50 8992,50 100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 8992,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
8992,50 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. 
Uzn.č. 5 zo dňa 20.6.2014 bolo schválené rozpočtové opatrenie, ktorým OZ schválilo použitie 
rezervného fondu vo výške 7902,00 € na výmenu strešnej krytiny na budove kultúrneho domu,
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 12 zo dňa 3.9.2014bolo schválené rozpočtové opatrenie 
č  .2  o zapojení  finančných prostriedkov z   rezervného fondu do finančných operácii  v sume 
1090,50 EUR.



3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania
140286,19 127041,73 90,56

1. Bežné výdavky 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania
131293,69                 117504,55              89,49

2) Kapitálové výdavky :
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania
8992,50                 8992,50               100,00

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
a) oprava a výmena strešnej krytiny na stavbe kultúrneho domu

3) Výdavkové finančné operácie :
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania
0                   0                0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Rozpočet obce Príjmy Výdavky Prebytok/Schodok

Bežný rozpočet 131060,24 117504,55 13555,69

Kapitálový rozpočet 0 8992,50 -8992,50

Rozpočet spolu 131060,24 126497,05 4563,19

Finančné operácie 8992,50 0 8992,50

Obec  dosiahla  prebytkový  bežný  rozpočet  a  schodkový  kapitálový  rozpočet.  Schodok 
kapitálového  rozpočtu  kryla  prebytkom  bežného  rozpočtu.    Cez  príjmové  finančné 
operácie do rozpočtu zapojila prostriedky rezervného fondu, z ktorých hradila kapitálové 
výdavky.   Výsledok  hospodárenia  Prebytok  vo  výške   4563,19  EUR   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, 
navrhujeme použiť na  tvorbu rezervného fondu
Prebytok finančných operácií vo výške 8992,50 € bude zdrojom rezervného fondu. 

5.  Tvorba  a použitie  prostriedkov  peňažných  fondov  (rezervného  fondu) 
a sociálneho fondu

Rezervný fond



Obec  vytvára  rezervný  fond  v zmysle  ustanovenia  §  15  zákona  č.583/2004  Z.z.  v z.n.p.. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

          
Fond rezervný Suma v EUR
ZS k 1.1.2014 16276,16
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 
                  rozpočtový rok 

14846,44

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení 
                - z finančných operácií     
Úbytky   - použitie rezervného fondu :
- POP
-  výmena strešnej krytiny stavba KD    
  

8992,50

KZ k 31.12.2014  22125,55

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2014 79,89
Prírastky - povinný prídel -    1,05%                                              210,28 
Úbytky   - stravovanie                     81,40
               - ostatné úbytky                                          
KZ k 31.12.2014 208,77

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 

A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2014  v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR
Majetok spolu 429893,38 413718,26
Neobežný majetok spolu 363701,04 342569,72
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 3468,90 3156,90
Dlhodobý hmotný majetok 291163,96 270344,71
Dlhodobý finančný majetok 69068,18 69068,18/
Obežný majetok spolu 65420,78 70193,82
z toho :
Zásoby 5,24 12,26
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 4603,97 5826,10
Finančné účty 60804,55 64362,48
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 954,65 771,56



P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2014 v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 429893,38 413718,26
Vlastné imanie 419813,21 406851,81
z toho :
Oceňovacie rozdiely 290,38 290,38
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia -21487,06 -14108,18
Záväzky 10017,86 6862,45
z toho :
Rezervy 4076,48 700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00

Dlhodobé záväzky 336,03 194,77
Krátkodobé záväzky 5605,35 5967,68
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 62,31 4,00

7. Prehľad o stave bankových účtov a záväzku obce k 31.12.2014

Bankové účty zostatok  k 31.12.2014    vo výške   63771,78€
Záväzky celkom zostatok k 31.12.2014 vo výške 6162,45

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 neposkytla dotácie  

10. Podnikateľská činnosť
 Obec nepodniká

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí



e) 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 nemá v roku 2014 zriadené a založené právnické osoby – rozpočtové organizácie

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ 

   
        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
školstvo, matrika, .... 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  
poskytnutých
finančných 
prostriedkov 

- 3 -

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

KŠÚ Nitra Predškolská výchova       434,00 434,00 0
MDVaRR SOcÚ – stavebná správa 321,78 321,78 0
OÚ- ŽP SOcÚ – životné prostredie  32,43  32,43 0
MDVaRR SOcÚ – miestne komunikácie  14,95  14,95 0
MV - OÚ Bežné výdavky - voľby    1 983,49 1 983,49 0
OÚ Bežné výdavky - Regob      114,18    114,18 0
OÚ - CO Sklad CO         54,00      54,00 0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 
Obec uzatvorila v roku 2014 zmluvu s obcou Kalná nad Hronom, Ondrejovce, Šarovce, Nový 
Tekov, v predmete veci  spolufinancovanie kultúrneho podujatia Szuperbuli, dňa 18.7.2014 
Finančné prostriedky boli použité na honoráre účinkujúcim.

Poskytovateľ účel Poskytnuté 
fin.prostriedky

Použité 
fin.prostriedky

Rozdiel

Obec Kalná n/Hr. Kultúra 18.7. 3500.- 3500.- 0

Obec Ondrejovce Kultúra 18.7. 1500.- 1500.- 0

Obec  Nový 
Tekov

Kultúra 18.7. 1200.- 1200.- 0

Obec Šárovce Kultúra 18.7. 330.- 330.- 0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

 Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov  

Rozdiel 

VÚC NR Šport 300,00 300,00 0



VÚC NR Kultúra 250,00 250,00 0

12.  Hodnotenie  plnenia  programov  obce  -  Hodnotiaca  správa  k plneniu 
programového rozpočtu        
Tvorí prílohu záverečného účtu.

Vypracovala: Mária Lachká                                          Predkladá: Viliam Kiss
                        člen fin.komisie                                      predseda finančnej komisie 

V Tekovskom Hrádku, dňa 20.5.2015


