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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. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2013 uznesením č.77/2013 
Rozpočet bol zmenený deväťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 21.1.2014 uznesením č. 6/2014 
- druhá zmena schválená dňa 6.3.2014 uznesením č. 13/2014 
- tretia zmena  schválená dňa 6.3.2014 uznesením č. 13/2014 
- štvrtá zmena schválená dňa 12.5.2014  uznesením č. 25/2014 
- piata zmena schválená dňa 26.6.2014 uznesením č. 45/2014 
- šiesta zmena schválená dňa 3.7.2014 uznesením č. 61/2014 
- siedma  zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 7 starostu dňa 23.9.2014 
- ôsma zmena schválená dňa 29.10.2014 uznesením č. 70/2014 
- deviata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 9 starostu dňa 30.10.2014  

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2014  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 1336834 2165068,45 
z toho :   
Bežné príjmy 1076634 1169218,45 
Kapitálové príjmy  217268 
Finančné príjmy 250000 768382 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 10200 10200 
Výdavky celkom 1336834 2128940,38 
z toho :   
Bežné výdavky 517729,55 599370 
Kapitálové výdavky 308099,45 996432,38 
Finančné výdavky 20000 25000 
Výdavky RO s právnou subjekivitou 491005 508138 
Rozpočet  obce  + 36128,07 

 
 



                                                                     

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
2.165.068,45 1.927.108,30 89 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.165.068,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 
v sume1.927.108,30 EUR, čo predstavuje  89 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
1.169.218,45 1.164.259,09 99,57 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.169.218,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
1.164.259,09 EUR, čo predstavuje 99,57 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

752.361                  739.267,47               98,25   
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 506.455 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 507.920,89 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100,28 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 105.258 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 88.966,99 EUR, čo je 
84,52 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 41.416,12 EUR, dane zo stavieb boli v 
sume 47.356,57 EUR a dane z bytov boli v sume 194,30 EUR. Za rozpočtový rok bolo 
zinkasovaných 73.453 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 15.513,84. EUR. K 31.12.2014 
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 35.895,71  EUR. 
 
Daň za psa – z rozpočtovaných 1.516 EUR bol skutočný príjem 1.500 EUR  /98,94%/. 
Daň za nevýherné hracie prístroje – rozpočet bol 4.480 EUR, skutočnosť 4.800 EUR 
/107,14%/ 
Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – rozpočet bol 40.892 EUR a skutočné 
plnenie 42.319,59 /103,49%/,  obec eviduje pohľadávky za minulé roky vo výške 7.199,78 EUR. 
Daň za jadrové zariadenia – rozpočet bol 93.760 EUR, plnenie na 100% v sume  93.760 EUR. 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
48.353            51.807,72                       110 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 22.953 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 23.970,03 EUR, čo je 
104,43 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem  z prenajatých pozemkov v sume 2.001,66 
EUR , príjem z prenajatých budov /Zdravotného strediska 5122,59€ , kultúrneho domu 8220,13 



                                                                     

€, obecného klubu 365,40 €,bytového domu 7938 €, autobusových zastávok 180€, rodinných 
domov 90€  v  celkovej sume 21.916,12 EUR a prenájmu strojov v sume 52.25 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 4.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5.706.58 EUR, čo je 
142,66 % plnenie.  
Pokuty,penále a iné sankcie: 
Na pokutách  za priestupky obec mala príjem 110 EUR. 
Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a  služieb: 
Z rozpočtovaných 21.300 EUR bol príjem z rybárskych lístkov 1130,72€, vodné 6210,93€, 
opatrovateľská služba 3439,30€, poplatky za hroby a dom smútku 2125,50 €, za vyhlášky a 
trhové miesto 1132,50€, predaj monografie o obci 30€, za odber skla,elektra 2914,70€, vstupné 
do kina 197,50€, z činnosti CVČ 1188,50€, prenájom lôžka na štadióne 2787€, za recyklovaný 
odpad 816€  - celkom obec dosiahla príjem 21.972,65 EUR, plnenie na 103,15%. 
Úroky z vkladov   
Rozpočet 100 EUR, plnenie 48,46  EUR. 
 
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
368.504,45         373.183,90                         101,26 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 100 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4.779,45 
EUR. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek za energie, 
plyn.  
Obec dostala  na rekonštrukciu verejného osvetlenia nenávratný príspevok vo výške 20% 
čerpaného úveru vo výške 36.306 €, táto výška bola rozpočtovaná.  
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 332.098,45 EUR bol skutočný príjem vo výške 
332.098,45 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad Piešťany 5.518,51 Voľby a referendum 
Okresný úrad Piešťany 554,90 Aktivační pracovníci 
Okresný úrad Piešťany 650,30 Záškoláctvo / rodinné prídavky 
Ministerstvo vnútra SR 40,48 Vojnové hroby 
Ministerstvo financií SR 7.000,00 Oprava budov MŠ /výmena okien 
Okresný úrad Piešťany  2.869,09 Matričná činnosť 
Okresný úrad Piešťany 849,75 Register  obyvateľov 
Okresný úrad Trnava, odbor školstva 310.428,00 Školstvo 
Úrad práce,sociálnych .vecí a rodiny 
Piešťany 

4.187,42 Podpora zamestnávania v 
samospráve 

 
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 
217.268 218.485 100,56 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 217.268 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
218.485 EUR, čo predstavuje  100,56% plnenie.  
 
Príjem z predaja pozemkov   
Skutočný príjem k 31.12.2014 z predaja pozemkov bol  v sume 1.575 EUR. 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 217.268 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 216.910 EUR, čo 
predstavuje 99,83 % plnenie. 
 
 
Prijaté granty a transfery 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo dopravy,výstavby a 
regionálneho rozvoja 

208.910 Bytový dom 

Ministerstvo vnútra  SR 8.000 Kamerový systém 
   

 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
768.382 535.640,49 69,71 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 768.382 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
535.640,49 EUR, čo predstavuje 69,71% plnenie.  
 
V roku 2014 bol prijatý úver v sume 439.330 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 
21.1.2014  uznesením č.7/2014. 
V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5.000  EUR /dotácia na  CVČ  
a mzdové prostriedky 594,67€ pre školstvo vrátené do ŠR/ v súlade so zákonom č.583/2004 
Z.z.., 
V roku 2014 boli zapojené  do rozpočtu i zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo 
výške 91.545,82 EUR , z toho 41.968,72 nevyčerpané finančné prostriedky za výrub stromov a  
49.577,10 € za projekty: umelé zavlažovanie ihriska /6.768€/,hokejbalové ihrisko /20.000€/, 
zberný dvor /21.392,65€/ a časť z kúpy nákl.auta /1.416,45€/.      
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
10.200                   8.723,72                81,11 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 10.200 EUR bol skutočný príjem v ZŠ s MŠ k 31.12.2014 
v sume 8.723,72. EUR, čo predstavuje  81,11 % plnenie.  



                                                                     

           
        
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
2.128.940,38 1.927.677,76 90,54 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.128.940,38. EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 1.927.677,76 EUR, čo predstavuje  90,54 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
599.370               597.597,20                    99,70 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 599.370 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 v sume 
597.597,20 EUR, čo predstavuje 99,70% čerpanie.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 157.066 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 151.755,62 EUR, 
čo je 96,62 % čerpanie. 
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,starostu a kontrolóra /83.620,43/  matriky 
/1.425,58/, opatrovateľskej služby /13.829,96 /, pracovníkov na úseku kultúry+CVČ /19.718,54/,  
dopravy  /21.233,89/, zelene /2.063,60/,   pracovníkov z úradu práce z projektu zamestnávania v 
samospráve /3.506,62/ . 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 56.209,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 54.023,29 EUR, 
čo je 96,11 % čerpanie.  
 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 352.283,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 360.568,30 
EUR, čo je 102,35 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú: 
cestovné náhrady 195,95 € 
energie  90.632,44 € 
poštovné a telekomunikačné služby  6.027,15 € 
materiálové výdavky celkom 50382 € : z toho: interiérové vybavenie 127,88 € 
                                                                           výpočtová technika 172 € 
                                                                           noviny,publikácie,zbierky zákonov 1577,15 € 
                                                                           pracovné odevy 784,75 € 
                                                                           softver 625,97 € 
                                                                           palivo do kosačiek 1255,35 € 
                                                                           reprezentačné 3114,57 € 
prevádzkové stroje a prístroje 4209 €, z toho:chladiaci box 948 €, katafalk 1248 €, rozmetadlo                        
                                                                        699 €, krovinorez 717 €, vybavenie posilovne 300 €    
všeobecný materiál 38515,22 € /kancelársky, pre rozmnožovanie, tlačivá a formuláre, 
tonery,dopravné značky, čistiaci a dezinfekčný materiál, vlajky, pamätné tabule, výstavné 



                                                                     

skrinky, dataprojektor, DHM materiál, materiál do dielne, na drahovskú desiatku, stolnotenisový 
turnaj, na posedenie s dôchodcami, pre CVČ na ľudové odevy a materiál , tráva, náradie, chlór 
na vodojem a iný drobný materiál 
dopravné 7.304,27 €, z toho:  palivo 3780,27 €, servis 1064 €, poistenie áut 2193,47 €, karty a  
                                                poplatky 201,85 €, prepravné 64,68 € 
rutinná a štandardná údržba  25.427,44 €, z toho: údržba strojov 1352,93 €, budov 23276,21 €, 
                                                                               softweru 798,30 € 
nájomné za nájom 4.567,93 €, z toho: nájomné za cintorín 298,94 €, za kanál 98,39 €,                       
                                                              za pozemky pod maštalou 201,60 € a bytový dom 3969 € 
a ostatné tovary a služby 176031,12 €, z toho: školenia 1132,60 €, inzercie 165,67 €,  posudky a 
                                                                           expertízy 2400  €, stravovanie 8655,90 €, poistné  
                                                                           majetku 3123,56 €, prídel do SF 1085,04 €,  
                                                                           odmeny mimopracov.pomeru 12838,31 €,         
                                                                           bankové poplatky 3474,93 €, právne služby 1500, 
                                                                           zber a preprava odpadov 123413,34 € a iné        . 
                                                                           služby ako kopírovacie, tlač obecných novín, 
                                                                           štartovné DHZ,vývoz fekálií, požičovné filmov, 
                                                                           deratizácia objektov,demo a montáž vianoč.dekor. 
                                                                           orez a výrub stromov, prevádzkovanie vodovodu, 
                                                                           posudková činnosť  
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 26.646,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 26,567,68 EUR, 
čo predstavuje 99,70 % čerpanie. Jedná sa o bežné transféry občianskym združeniach /18.000/,  
členské príspevky ZMOS-u /931,72 /, spoločnému stavebnému úradu /6.199,20/, dávky občanom 
v hmotnej núdzi / 300/,  príspevok zo SF na stravu zamestnancov /470,46/. 
 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných 4 628 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 5.251,77 EUR, čo 
predstavuje 113,48 % čerpanie.  
 
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
996.432,38                 805.157,51                80,80   

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 996.432,28 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 805.157,51 EUR, čo predstavuje  80,80 % čerpanie.  
 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Kamerový systém 
Z rozpočtovaných 9.000 EUR nebolo čerpanie  31.12.2014 žiadne,  z dôvodu pridelenia dotácie 
z Ministerstva vnútra až 20.decembea 2014. Vyčerpať finančné prostriedky bude možnosť až do 
júna 2015.  
b) Nákup nákladného auta Avia 
Z rozpočtovaných  10.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 5.412.EUR, čo 
predstavuje 54,12 % čerpanie.  
 



                                                                     

c/ Zberný dvor 
Z rozpočtovaných 21.278 EUR bolo skutočne vyčerpané 21.392,65 EUR, čo predstavuje 
čerpanie 100,54 % čerpanie. 
d/ Rozšírenie parkoviska a rekonštrukcia chodníkov 
Z rozpočtovaných 16.923 EUR bolo skutočné čerpanie 15.583,02 EUR, čo predstavuje čerpanie 
na 92,08%. 
e/ Projektová dokumentácia na výstavbu športoviska a  nadstavby pavilónu MŠ 
Z rozpočtovaných 300 EUR na PD na výstavbu športoviska bolo čerpanie na 100%, tu bolo 
čerpanie i na PD na Nadstavbu pavilónu MŠ vo výške 3.540 EUR. 
f/ Nadstavba pavilónu materskej školy  
Z rozpočtovaných 133.545,45 EUR nebolo žiadne  čerpanie. 
g/ Rekonštrukcia a modernizácia MŠ 
Z rozpočtovaných 6.000 EUR na rozšírenie šatní detí  v MŠ bolo čerpanie 5.857,19 EUR, čo 
predstavuje čerpanie na 97,62%. 
h/ Umelé zavlažovanie ihriska 
Z rozpočtovaných 7.000 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 6.768 EUR, čo predstavuje 
čerpanie 96,68 %. 
ch/ Hokejbalové ihrisko 
Z rozpočtovaných 20.000 EUR bolo skutočné čerpanie  20.000 EUR – plnenie na 100%. 
i/  Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Z rozpočtovaných 12.193,01 EUR bolo skutočné čerpanie na práce a materiál naviac na 
rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci . 
j/ Rekonštrukcia obecnej zelene 
Z rozpočtovaných 56.506 EUR bolo skutočné čerpanie na realizáciu novej zelene za výrub 
stromov na dialnici v sume 41.968,72 EUR, čo predstavuje čerpanie na 74,27 %. 
k/ Rekonštrukcia vodojemu a vodovodu a rozšírenie existujúceho verejného vodovodu 
Z rozpočtovaných 25.350 EUR nebolo žiadne čerpanie. 
l/ Realizácia nových stavieb 
Z rozpočtovaných 673.336,92 bolo skutočné čerpanie na kúpu bytového domu zo ŠFRB v sume 
438.500 EUR, z dotácie MV v sume 208.910 EUR  a  kúpa infraštruktúry k nájomnému domu v 
sume 24.732,92 EUR, čo predstavuje čerpanie 99,82 %. 
m/ Projektová dokumentácia k nájomnému domu č. 2 
Z rozpočtovaných 5.000 EUR, nebolo žiadne čerpanie. 
 
 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
25.000                   22.317,27                89,26 

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 25.000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 22.317,27 EUR, čo predstavuje 89,26 % čerpanie a to na splácanie istiny z prijatých 
úverov na verejné osvetlenie v sume 20.000€ a na bytový dom v sume 2.317,27 € .  
 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
508.138            502.036,32                  98,79      



                                                                     

 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 508.138 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 502.036,32 EUR, čo predstavuje 98,79% čerpanie.  
 
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                  317.770,00      EUR 
Materská škola                                  110.096,27      EUR 
Školský klub                                       18.477,33       EUR 
Školská jedáleň                                   55.692,72       EUR  
 
 
 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 1.172.982,81
z toho : bežné príjmy obce  1.164.259,09

             bežné príjmy RO 8.723,72

Bežné výdavky spolu 1.099.633,52
z toho : bežné výdavky  obce  597.597,20

             bežné výdavky  RO 502.036,32

Bežný rozpočet 73.349,29
Kapitálové  príjmy spolu 218.485
z toho : kapitálové  príjmy obce  218.485

             kapitálové  príjmy RO 

Kapitálové  výdavky spolu 805.157,51
z toho : kapitálové  výdavky  obce  805.157,51

             kapitálové  výdavky  RO 

Kapitálový rozpočet  -586.672,51

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -513323,22
Vylúčenie z prebytku  
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
Príjmy z finančných operácií 535640,49

Výdavky z finančných operácií 22.317,27

Rozdiel finančných operácií 513.323,22
PRÍJMY SPOLU   1.927.108,30
VÝDAVKY SPOLU 1.927.108,30
Hospodárenie obce  
Vylúčenie z prebytku 
Upravené hospodárenie obce 

 
  



                                                                     

 
 
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 513.323,22 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 
2014 vysporiadaný :  
 

- z finančných operácií   v sume 513.323,22  EUR 
 
            na  kúpu časti  bytového domu od   ŠFRB  v sume 438.500 € 
            na čerpanie dotácie na CVČ z roku 2013 v sume 5.000 € 
            na vrátenie nevyčerpaných prostriedkov na mzdy pre školstvo v sume 594,67 € 
            na čerpanie za výrub stromov z min.období v sume 41.968,72 € 
            na čerpanie výdavkov zo zostatkov minulých období 27.259,83 e  
 
 
 
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        39.948 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

          70.605      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2014       110.553       

 
 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2014   893,94 
Prírastky - povinný prídel -     1 %                                                  935,04             
               - povinný prídel -        %                        
               - ostatné prírastky      



                                                                     

Úbytky   - stravovanie                         528,17   
               - regeneráciu PS, dopravu                      99,00    
               - dopravné                             
               - ostatné úbytky                                                    125,00    
KZ k 31.12.2014 1.076,81 

 
 
 
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 5.098.005,71 5.731.412,69 

Neobežný majetok spolu 3.917.216,58 4.587.355,35 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 3.356.969,62 4.027.108,39 

Dlhodobý finančný majetok    560.246,96    560.246,96 

Obežný majetok spolu 1.180.121,66 1.143.520,39 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 812.176,63 797.209,63 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  37.998,51 73.603,80 

Finančné účty  329.946,52 272.706,96 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  667,47 536,95 

 

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 5.098.005,71 5.731.412,69 

Vlastné imanie  3.154.106,17 3.213.292,34 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  112.001,61 45.963,13 



                                                                     

Záväzky 225.154,18 657.180,63 

z toho :   

Rezervy  14.534,71 1.700 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 5.594,67 8.000 

Dlhodobé záväzky 1.124,35 437.259,54 

Krátkodobé záväzky 27.370,45 53.691,09 

Bankové úvery a výpomoci 176.530 156.530 

Časové rozlíšenie 1.718.745,36 1.860.939,72 

 
 
 
 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

 
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám       156.530                   EUR 
- voči štátnym fondom (ŠFRB)                      436.182,73    EUR 
- voči dodávateľom                                           25.149,90             EUR 
- voči nájomcom byt.domu/finanč.zábez.         10.783,70             EUR 
- voči zamestnancom                                           9.180,98             EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu               6.837,89 EUR 
- ostatné                                                              2.393,19 EUR 
 

 
Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na obstaranie nájomného domu kúpou. Úver je 
dlhodobý s dobou splatnosti 40 rokov, splátky úveru  a  úrokov budú  mesačné. 
 
 

Poskytovateľ 
úveru 

Účel Výška 
prijatého 

úveru 

Výška 
úroku 

Zabezpečenie 
úveru 

Zostatok 
k 31.12.2014 

Splatnosť 
 

ŠFRB Kúpa bytového 
domu 

438.500 1% záložné právo k  436.182,73 r. 2054 

    nehnuteľnosti   
       

 
 
 
 
 
 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 



                                                                     

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2012 o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Dobrovoľný hasičský zbor  - bežné výdavky 
na Putovný pohár starostu, DHZ, mat.výdav. 

300 EUR 300 EUR 0 

Slovenský rybársky zväz – bežné výdavky na 
rybárske preteky detí a dospelých 

        300 EUR      300 EUR          0 

Slovenský zväz záhradkárov –  výdavky na 
poistky,daní, kultúr.podujatie,PHM,, materiál   

        300 EUR      300 EUR          0  

Obecný futbalový klub – výdavky doprava  
na súťaže,špor.pomôcky,umelé závlahy, 
registrácie hráčov,PHM,materiál, tráva,... 

   13.000 EUR 13 000 EUR         0 

OZ Naše Rodné Slovensko – bežné výdavky 
na nákup odevov pre Kolovrátok 

         300 EUR      300 EUR         0 

Dychová hudba Drahovčanka  bežné 
výdavky na nákup dych.nástroja - trubky 

        300  EUR      300 EUR         0 

Miestny spolok SČK -  bežné výdavky na 
výročnú čl.schôdzu, odbery krvi, darč. 
balíčky a kvety darcom krkvi,veniec pre 
člena org., posed.pre jubilantov 

        300 EUR       300 EUR         0 

Včeloz -  bežné výdavky na farby na úle, 
včelár.potreby, doplnenie lekárničky, stánok 
zo stolom 

        300 EUR      300 EUR                 0 

Klub seniorov -  bežné výdavky na dopravu 
autobusom a divadel.predstaven . 

         300 EUR      300 EUR        0 

Superuvoľnení – bežné výdavky na maškarný 
plen pre deti,súťaže,odmeny za masky 

         300 EUR      300 EUR        0 

OZ Naše Rodné Slovensko – nákup 
akordeóna, štylizovaných odevov 

     2 000 EUR   2 000 EUR       0 

Materské centrum Lienkovo – bežné 
výdavky na bábkov.predstav., tvorivé dielne  

        300 EUR      300 EUR       0 

 
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012. 
o dotáciách. 

 
 

9. 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 

 
 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Rozdiel - vrátenie 

Základná škola s MŠ 5000 
  
 
 
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 - 
 Bežné výdavky:    

Okresný úrad Voľby a referendum 2014       5518,51  5518,51 0 

Okres.úrad Aktivační pracovníci 554,90 554,90 0 

Okres.úrad Záškoláctvo 650,30 650,30 0 

MV SR Vojnové hroby 40,48 40,48 0 

MV SR Oprava budov MŠ 7000,00 7000,00 0 

Okres.úrad Matri čná činnosť 2869,09 2869,09 0 

Okres.úrad  Register obyvateľov 849,75 849,75 0 

Okres.úrad Školstvo 310428,00 328428,00 0 

ÚPSVaR Podpora zamestnávania v samosprá. 4187,42 4187,42 0 

 Kapitálové výdavky:    

MDVaRR Dotácia na kúpu bytového domu 208.910,00 208.910,00 0 

MV SR Dotácia na kamerový systém 8.000,00 0,00 8.000,00 

 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 



                                                                     

Obec  uzatvorila v roku 2014  zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania o úvere na obstaranie  
nájomného bytového domu.  
 
 

ŠF  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

ŠFRB 438.500,00 438.500,00 0 
    
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vypracovala: Imrišíková                                                  Predkladá: Ing. Juraj Klein 
                                                                                                                   starosta obce 
 
 
V Drahovciach dňa 20.4.2015 
 
 
10. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
 


