Individuálna výročná správa
Obce KRTOVCE
za rok 2013

............................
starosta obce

CHarakteristika Obce KRTOVCE
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Identifikačné údaje:
Názov: Obec Krtovce
adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 956 03 Krtovce č. 2
Tel. a fax: 038/5392222, 5392224
e-mail: obeckrtovce@azet.sk
web:
Okres: Topoľčany
IČO: 00310611
DIČO: 2021315439
Právna forma: právnická osoba
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou SR
Rozloha obce: 421 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2013: 310

Kategória

Muži

Spolu

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

8

4

4

Vek od 4 – 6 rokov

4

2

2

Vek od 7 – 14 rokov

31

19

12

Vek od 15 – 17 rokov

17

5

12

Vek od 18 – 60 rokov

174

98

76
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Kategória

Muži

Spolu

Ženy

Vek nad 60 rokov

76

34

42

Spolu

310

162

148

Základné orgány obce
1.

Obecné zastupiteľstvo

2.

starosta obce

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2012 na obdobie 4 rokov v počte 5.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Anna Jánošová zástupca starostu obce, Krtovce č.61
Juraj Chromý Krtovce č. 89
Zdenko Oravec Krtovce č.9
Miroslav Jančovič Krtovce č. 93
Ján Oravec Krtovce č. 27
Dňa 18.12.2012 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložili
sľub poslanci, ktorí boli zvolení dňa 27.11.2012 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na
obdobie 4 rokov v počte 5.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
 Anna Jánošová - zástupca starostu Krtovce č. 61
 Juraj Chromý , Krtovce č.89
 Zdenko Oravec Krtovce č. 9
 Miroslav Jančovič, Krtovce č. 93
 Ján Oravec, Krtovce č. 27
Starosta obce je Juraj Oravec
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života
obce. Každé zasadnutie OZ sa konalo v kancelárii obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie
bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Každé zasadnutie
bolo verejné.
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Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1156
Obec Krtovce sa nachádza v severovýchodnej časti západného Slovenska
v okrese Topoľčany, na rozhraní Panónskej panvy a Karpát, na juhovýchodnej
strane Považského Inovca. Charakterizujú ju súradnice 18 00 01 východnej
zemepisnej dĺžky 4800 31 severnej zemepisnej šírky. Obec sa nachádza 17km od
Topoľčian, na ceste III. triedy. Cez obec Krtovce preteká potok Hlavinka a vlieva sa
do vodnej nádrže Krtovce.

Z histórie obce:
Poľnohospodárska obec Krtovce bola v r. 1956 elektrifikovaná, v r. 1996 plynofikovaná.
Rímsko-katolícky kostol:
V roku 1840 zemepán Ján Jesenký započal výstavbu kaplnky zasvätenej pôvodne Sv. Jánovi
Nepomuckému. Na mieste kaplnky začali stavať v roku 1869 kostolík "Ku cti a chvále
najväčšej Trojice a Rodičky božej posvätil chrám tento Štefan Pereslényi l869". Svedectvom
tejto udalosti je nápis v strede chóru: " Dnes sa stalo spasení Domu tomuto". Farár materskej
farnosti z Nitr. Blatnice Rudolf Poeck sa dostal do sporu s krtovskými farníkmi kvôli patrocíniu
a aj hodovým slávnostiam v obci. V roku 1870 Farníci rozhodli o zasvätení P. Márii
Ružencovej . Od tejto doby sa datuje zasvätenie kostolíka k P. Márii Ružencovej. V roku 1974
sa urobila rekonštrukcia a to prístavba jednoloďovej stavby kostolíka zväčšením o klenbu. V
roku 1999 sa urobila výmena strešnej krytiny a plynofikácia kostolíka. V roku 2011 sa vymenili
nové plastové okná .V roku 2011 obnova interiéru – maľovanie Kostola.
Kaplnka
Vedľa poľnej cesty vedúcej do obce Vozokany sa nachádza pôvodne renesančná kaplnka
zasvätená Sedembolestnej P. Márii, prestavaná v pseudo románskom slohu v roku 1878.
Kaplnka je štvorcového pôdorysu. Za jednoloďovou stavbou s polkruhovým uzáverom je k
stene pripojená 103 cm vysoká menza s bohato členenou horizontálnou profiláciou. Nesie
polychrómovanú sošku P.Márie s mŕtvym Kristom na lone /pieta/, ktorá je vytesaná z
pieskovca. V roku 1999 bola urobená oprava strechy a fasády.
Evanjelícka zvonica
Túto zvonicu si postavili evanjelíci v roku 1911 ako modlitebňu. V roku 1999 sa vykonala
generálna oprava s elektrifikovanými zvonmi na zvonici. Vysvätil biskup ZD Mgr. Ivan
Osuský.

Symboly obce:
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Erb obce Krtovce v šedej, čierno-biele linkovej i plošnej verzii. Farby : červený štít C-0,M90,Y-60,Kk-10, Pantone 185, žlté hviezdy /C-10,M-20 Y-90, K-0, Pantone 130, radlo
strieborné /Pantone 400/ alebo biele. Všedom prevedení 80%, 20%,0% raster.
Obecná zástava, obecvná vlajka, krátka zástava, koruhva, znaková zástava, kombinovaná
alebo „veľká“ koruhva a štandarda starostu majú farby : červená, žltá a biela, v hodnote
farebnosti CMYK a v škále Pantone ako u erbu obce.
Erb je tradičný symbol vytvorený podľa určitých pravidiel, ktorý symbolizuje osobu, obec,
mesto, alebo príslušnosť ku skupine osôb. V súčasnosti je erb často nahradzovaný firemným
logom a tak tradícia mať erb postupne zaniká. V minulosti Erb, pečať a vlajka tvorili spolu
trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahovali osobitné heraldické
(náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach)
zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce,
zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje
starosta obce
Zamestnanci obecného úradu:
Gabriela Oravcová, bytom Krtovce č. 26, administratívna pracovníčka od 13.6.1988
na polovičný úväzok – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom

Hlavný kontrolór
Mária Manduchová, bytom Topoľčany Brezová 2763/88 zvolený do funkcie OZ
v Krtovciach uznesením č. 4/2011 dňa 25.8.2011 -- od 26. 8.2011.

Obec Krtovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie
rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem,
možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj
z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými
právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce
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slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej
hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je
neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť
a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné
zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú
zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť
svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť
právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre
trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č.
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia
prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec
zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej
kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona
č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného
účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších

predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná
závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých
súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia
individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou
závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je
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zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie
účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta
predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku
pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej
závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy
činností:
- inventarizáciu,
- kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Obec Krtovce od 1.1.2011 účtovala v mene euro.

Inštitúcie v obci
1.

Obchodné prevádzky v obci

a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom:
–

Potraviny J. Schlik, 956 01 Lipovník ,

b) Ostatné prevádzky:
–

Hostinec u Krta – M. Oravcová Krtovce

–

Autoopravovňa – J. Chromý
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2. 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 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č.9/2012
bod 2, písm. b/
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa .2.7.2013 . uznesením č. 12/(2013 bod 2 písm, h:
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. 14/2013 bod 2 písm.b

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

59331

Rozpočet
po zmenách
77193,83

59331

77193,83

0

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
.
Rozpočet obce

8000
57891,00

79692,69

56079,00
0
1812

77180,69
700
1812,00

2. Plnenie príjmov za rok 2013 v eurách
Rozpočet na rok 2013
77193,83

Skutočnosť k 31.12.2013
77922,89

% plnenia
100,94

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
58752,00

Skutočnosť k 31.12.2013
59615,90

% plnenia
101,47

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
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Rozpočet na rok 2013
1335,00

Skutočnosť k 31.12.2013
2096,02

% plnenia
157,01

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
17106,83

Skutočnosť k 31.12.2013
16210,97

% plnenia
94,76

Obec v roku 2013 prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3
4
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.

Poskytovateľ
Suma v €
Účel
OU pozemné
16,43 pozemné
Krajský stavebný úrad
281,79 € Stavebný úrad
Krajský úrad CDaPK
13,44 € Cestná doprava a komunikácie
Krajský úrad ŽP
31,79 € Životné prostredie
Obvodný úrad Topoľčany
99,99 Evidencia obyvateľstva
Úrad NSK-odbor školstva,ml
250,00 Kultúra 2013 –
Min.dopravy
757,50 Výtlky
Obvodný úrad Topoľčany
1120.- Voľby do NR SR
Obvodný úrad Topoľčany
80,40 Refundácia mzdy skladníka CO
Min.fin.
77.- ZŠ platy
SPOLU

2728,34

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

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

3. Čerpanie výdavkov za rok 2013 v eurách
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Rozpočet na rok 2013
79692,69
1) Bežné výdavky:

Skutočnosť k 31.12.2013
79835,5

Rozpočet na rok 2013
77180,69

Skutočnosť k 31.12.2013
77304,5

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Všeobecná verej. správa
Finančná oblasť
Všeob.prac. oblasť
Nakladanie s odpadmi
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Opatr. služba
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
46100,65
1120,00
400,00
1422,54
6398
6290,00
200,00
242,00
3110,00
750,00
7718069

% plnenia
100,18

% plnenia
100,16
Skutočnosť
46273,00
1120,00
379,39
1577,09
6645,06
6088,16
147,75
242,00
2952,12
619,70
77304,50

% plnenia
100,37
100,00
94,60
110,86
103,86
96,79
73,88
100,00
95,23
82,63
100,16

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
700

Skutočnosť k 31.12.2013
719,00

% plnenia
102,71

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

rozpočet

skutočnosť

% plnenia

700

719

102,71

700

719,00

102,71

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
1812

Skutočnosť k 31.12.2013
1812,00

% plnenia
100

2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016
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2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2013
84752,95

Plán na rok
2014
63452

Plán na rok
2015
64952

Plán na rok
2016
64952,00

77922,89
0
6757,73
0

63452
0
0

64952
0
0

64952,00
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2013
79835,50

Plán na rok
2014
59733

Plán na rok
2015
60431

Plán na rok
2016
60431

77304,50
719,00
1812,00

59733,00
0
0

60431,00

60431,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

2.3.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2013

77922,89
77922,89

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

77304,50
77304,50

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

618,39
0

z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

719
719,00

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

719

100,61

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
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Príjmy z finančných operácií

6757,73
1812
4945,73
84680,62
79835,50
4845,12

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

Prebytok rozpočtu 4 845,12 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 :
Aj keď sa javý prebytok hospodárenia kladný, jedná sa o finančné prostriedky zho ŠR, Dotácia
z Úradu vlády a tieto prostriedky sa z prebytku hospodárenia vylučujú
Tak z toho dôvodu vznikol schodok hospodárenia
Vylúčenie z prebytku

6 757,73

Upravené hospodárenie obce

- 1 912,61

Schodok rozpočtu v sume - 1912,61 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 2013 vysporiadaný:
Zostatok finančných operácií bol použitý na
Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu.

4. Bilancia aktív a pasív v eurách
4.1 A K T Í V A
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2012
216585,66

Skutočnosť
k 31.12.2013
199310,32

Predpoklad
rok 2014
199310,32

Predpoklad
rok 2015
199310,32

206976,89

196914,76

199310,32

199310,32

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

0

Dlhodobý hmotný majetok

155393,54

145331,41

Dlhodobý finančný majetok

51583,35

51583,35

51583,35

51583,35

Obežný majetok spolu

9257,79

2039,71

2039,

2039

197,60

150

150

z toho :
Zásoby

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

Dlhodobé pohľadávky

0

Krátkodobé pohľadávky

2249,87
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Finančné účty

7007,92

1847,11

1800

1800

350,98

355,85

355

355

Skutočnosť
k 31.12. 2012
77803,15

Skutočnosť
k 31.12.2013
78604,89

Predpoklad
rok 2014
78800

Predpoklad
rok 2015
78800

Výsledok hospodárenia

-1556,15

-3134,30

-3100

-3100

Záväzky

22687,99

18237,80

16000

16000

2174,28

2153,01

2153

2153

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

Časové rozlíšenie
4.2 P A S Í V A
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

Dlhodobé záväzky

172,19

244,52

244

244

Krátkodobé záväzky

6318,52

3629,27

2500

2500

14023

12211

10399

8587

116094,52

102467,63

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2012

Stav
k 31.12 2013

2249,87

192,60

Stav
k 31.12 2012

Stav
k 31.12 2013

Záväzky do lehoty splatnosti

6318,52

3629,27

Záväzky po lehote splatnosti

172,19

244,52

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
5.2 Záväzky
Záväzky
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-

...

6. Hospodársky výsledok v eurách
Skutočnosť
k 31.12. 2012

Skutočnosť
k 31.12.2013

50 – Spotrebované nákupy

9916,37

9938,14

9900

9090

51 – Služby

15728,66

31359,75

31000

31000

52 – Osobné náklady

38843,18

31347,59

31000

31000

53 – Služby

0

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

129,04

1200,74

1200

1200

10532,37

12934,14

10000

10000

1701,92

954,05

900

900

57 – Mimoriadne náklady

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

102,34

278,05

1

0

Názov

Predpoklad
rok 2014

Predpoklad
rok 2015

Náklady

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

57575,76

54617,17

55000

55000

952,9

1397,74

1000

1000

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

3527,76

0

0

0

0,63

1,36

67 – Mimoriadne výnosy

0

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO

13341,68

10000

10000

0
0

28862,89
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zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

-1556,15

-3134,30

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume -3134,30€ bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Obec v roku 2013 prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3
4
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.

Poskytovateľ
Suma v €
Účel
OU pozemné
16,43 pozemné
Krajský stavebný úrad
281,79 € Stavebný úrad
Krajský úrad CDaPK
13,44 € Cestná doprava a komunikácie
Krajský úrad ŽP
31,79 € Životné prostredie
Obvodný úrad Topoľčany
99,99 Evidencia obyvateľstva
Úrad NSK-odbor školstva,ml
250,00 Kultúra 2013 –
Min.dopravy
757,50 Výtlky
Obvodný úrad Topoľčany
1120.- Voľby do NR SR
Obvodný úrad Topoľčany
80,40 Refundácia mzdy skladníka CO
Min.fin.
77.- ZŠ platy
SPOLU

2728,34

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Povinné
zúčtovanie poskytnutých BT bolo vykonané riadne v termínoch a za podmienok určených
poskytovateľmi.
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

voľby
Min. dopravy – úprava výtlkov vedľajšie cesty

7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

TIR, ZMOS,

Účelové určenie dotácie

Členské príspevky

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

1961,76
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Mikroregión
OBFZ
MASKA
Spoločný

Na činnosť

165,0

úrad
7.3 Významné investičné akcie v roku 2013
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013:
- OBFZ
- TIR Mikroregion ZMOS
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Dokončenie chodníka, rekonštrukcia kultúrneho domu

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:

Oravcová Gabriela

Predkladá: Juraj Oravec
Starosta obce

V Krtovciach dňa 27.5.2014
Prílohy:
Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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