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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2013 uznesením č. 18/2013
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.6.2014
uznesením č. 21/2014
- druhá zmena schválená dňa 14.8.2014
uznesením č. 22/2014
- tretia zmena schválená dňa 5. 12. 2014 uznesením č. 24/2015
Rozpočet obce k 31.12.2014

63457

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
83638,15

63457,00
0
0

82231,07
0
1407,28

60836

82638,03

59024
0
1812

80826,03
0
1812

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
Schválený rozpočet obce po poslednej zmene
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Rozpočet obce v EUR : po poslednej zmene
Upravený
rozpočet

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce – prebytok
z toho :

83638,35
83491,87
82638,03
82473,82
+1000,32 +1018,05

Upravený
rozpočet

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového rozpočtu

Skutočnosť
k 31.12.

82231,07
80826,03

82084,59
80661,82

+1405,04

+1422,77

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.

0
0
0
Upravený
rozpočet

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

Skutočnosť
k 31.12.

0
0
0
Skutočnosť
k 31.12.

1407,28
1812,0

1407,28
1812,00

-404,72

-404,72

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
83638,35

Skutočnosť k 31.12.2014
83491,87

% plnenia
99,82

Z rozpočtovaných celkových príjmov 83638,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
83491,87 EUR, čo predstavuje 99,82 .% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
82231,07

Skutočnosť k 31.12.2014
82084,59

% plnenia
99,82

Z rozpočtovaných bežných príjmov 82231,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
82084,59 EUR, čo predstavuje .99,82 .% plnenie.
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a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
62944,99

Skutočnosť k 31.12.2014
62814,53

% plnenia
99,79

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve /111/
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 43 313.00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume.43 313,86 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100. %.
Daň z nehnuteľností 121
Z rozpočtovaných 14 269,31. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume. 14 230,64 . EUR,
čo je 99,72 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume.10 499,31 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 3710,33 EUR a dane z bytov boli v sume 21,0. EUR. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 38,59 EUR, za odpad 96.- za psa 6,64 EUR.
Daň za psa 162,68 eur
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za nevýherné hracie prístroje 1500.- eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3607,35 eur
b) nedaňové príjmy: 200
Rozpočet na rok 2014
984,24

Skutočnosť k 31.12.2014
986,22

% plnenia
100,2

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 220
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 362.-.EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume.362,50. EUR, čo je
100,1. % plnenie.
Časť príjmov administratívnych poplatkov tvoria, správne poplatky, vydávanie stavebných
povolení
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
622,24

Skutočnosť k 31.12.2014
623,72

% plnenia
100,2

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 622,24 EUR, bol skutočný príjem vo výške
623,72 EUR, čo predstavuje 100,2 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za osvedčovanie podpisov a listín
Vyhl. V MR a ostatné správne poplatky.
A úroky vo výške 0,67 eur.
Prijaté granty a transfery 300
Z rozpočtovaných grantov a transferov
18301,84..EUR bol skutočný príjem vo výške
.18283,84 EUR, čo predstavuje .99,9 .% plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel
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Bežné transféry spolu:
Z toho :
Úrad práce soc. vecí Topoľčany
Úrad NSK - Nitra
MF SR Bratislava

18238,84

Úrad vlády – splnomoc. Vlády SR pre
mládež a šport
MV-SR Bratislava
Krajský úrad ŽP Nitra
MVSR Bratislava
MV SR Bratislava
MVSR Bratislava
MVSR Bratislava
MDVaRVSR Bratislava
MDVaRVSR Bratislava
Úrad práce Topoľčany

4858,20 Refundácia miezd na prac. §50j.
250.- Mikulášske balíčky
5000.- Oprava miestnych komunikácii
chodník
5000.-. Materiálne zabezpečenie
športovcov OFK Krtovce
102,63 PVŠS Regob
29,15 PSS – životné prostredie
80,40 Refundácia skladník CO
977,71 Voľby prezident I.a II.kolo
591,50 Voľby EP
526,36 Voľby orgán. samosprávy
292,02 Úsek stavebného konania
13,56 Cestná doprava a komunikácie
Materiál – refundácia menšie
580,31
obecné služby - pracovníci

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

2. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
1407,28

Skutočnosť k 31.12.2014
1407,28

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1407,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
1407,28 EUR, čo predstavuje 100..% plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
82638,03

Skutočnosť k 31.12.2014
82473,82

% čerpania
99,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 82 638,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume .82 473,82 EUR, čo predstavuje 99,80.% čerpanie.

1. Bežné výdavky
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Rozpočet na rok 2014
80 826,03

Skutočnosť k 31.12.2014
80 661,82

% čerpania
99,80

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 80 826,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 80 661,82 EUR, čo predstavuje .99,80.% čerpanie.
V tom:

01.6.0.
0.1.7.0.
01.6.0
04.1.2.
04.5.1
04.6.0
05.1.0
06.2.0
06.4.0.
08.1.0.
08.2.0.
08.2.0.9.
08.2.0.5
08.4.0.
09.1.1.
09.1.2.
09,5,0,2
10.1.2.3
10.2.0.2

Všeobec. verej. služby i. n.
Transakcie ver.dlhu
Všeob. verej. služby
Všeob. pracovná oblasť
Miestne komunikácie
komunikácie
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Rekreačné a šport. služby
Kultúrne služby
Ostatné kult. služby vrátane KD
Ostatné kult. knižnica
Nábož. a iné spoloč. služby
Predškolská výchova
Základné vzdelanie
CVČ
Ďalšie soc.služby - staroba
Ďalšie soc. služby - rodina a deti
Bežný rozpočet spolu:

46578,63
330
2480,47
6790,43
7036,35
671,16
7693,96
309,41
2277,51
1820,68
0
0
0
1025,36
204,94
50
120
627,13
250
80826,03

46440,95
329,31
2480,47
6783,97
7707,51
0
7686,43
309,41
2271,51
1820,44

99,70
99,79
100
99,9
109,54
0
99,9
100
100
99,99

1019,30
204,94
50
120
627,13
250
80661,82

99,41
100
100
100
100
100
99,80

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 21656,0 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 21599,89 EUR, čo
je 99,74 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , starostu obce
a kontrolóra obce
Poistné a príspevok do poisťovní /620/
Z rozpočtovaných 7 996,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 7 929,58 EUR,
čo je . 99,15 % čerpanie.
Tovary a služby /630/
Z rozpočtovaných 43 266.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume..43 261,64EUR,
čo je 99,98 % 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.
V tom:
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631 cestovné náhrady
981,40
632 energie, voda, plyn
5 753,20
633 materiál
11 791,70
634 dopravné
36,92
635 rutinná a štandardná údržba 8 664,42
637 služby
16 034,0

- v tom aj materiálne zabezpečenie TJ 5 000 eur
- v tom aj údržba chodník 5000,- eur

Bežné transfery /640/
Z rozpočtovaných 1 547,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume.
čo predstavuje 100 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné
finančnými výpomocami 651

platby

súvisiace

s úvermi,

pôžičkami

1 547,73 EUR,

a návratnými

Z rozpočtovaných 300.- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume. 329,31EUR, čo
predstavuje 99,79 % čerpanie.
Jedná sa o zaplatené úroky z poskytnutého úveru Prima banky za kalendárny rok 2014. Úver
obec začala čerpať v roku 2010 na dobu 20 rokov
2) Kapitálové výdavky :
Obec nemá kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% čerpania
0

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
1812

Skutočnosť k 31.12.2014
1812.-

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1812.0. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 1812.- EUR, čo predstavuje 100 .% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Jedná sa o splátky úveru zaplatené v roku 2014
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
83491,87
82084,59

82473,82
80661,82

+1021,05
0

z toho : kapitálové príjmy obce

0

Kapitálové výdavky spolu

0

z toho : kapitálové výdavky obce

0

Kapitálový rozpočet

0
0
0
0

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
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

1407,28
1812

-404,72
83494,87
82473,82
+1018,05
0
+1018,05

Prebytok rozpočtu v sume 1018,05 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, je celý zdrojom rezervného fondu, nakoľko
obec nevytvára žiadne iné peňažné fondy.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 1018,05 EUR.
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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.
Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS,
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
244,52
116,88

250

104,42

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Majetok spolu

199310,32

230553,50

Neobežný majetok spolu

196914,76

228744,03

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

145331,41

177160,68

Dlhodobý finančný majetok

51583,35

51583,35

Obežný majetok spolu

2039,71

1687,76

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

0

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0
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Krátkodobé pohľadávky

192,60

141,23

Finančné účty

1847,11

1546,53

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

355,85

121,71

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

199310,32

230553,50

Vlastné imanie

78604,89

114354,07

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

-3134,30

13133,90

Záväzky

18237,80

16338,74

2153,01

500

0

10,16

Dlhodobé záväzky

244,52

116,56

Krátkodobé záväzky

3629,27

5162,02

Bankové úvery a výpomoci

12211,00

10550,00

Časové rozlíšenie

102467,63

99860,69

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Strana aktív = strana pasív
Bilančná kontinuita konečného účtu súvahového k 31.12.2013 a začiatočného účtu súvahového
k 1.1.2014 bola riadne dodržaná

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám Prima banka – úver

10 550.-

EUR

- voči dodávateľom

2 102,60

EUR

- voči zamestnancom

1 539,53

EUR
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- voči poisťovniam
- daňovému úradu
- ostatné

1 051,80 EUR
264,09 EUR
204.EUR

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 žiadnu dotácie v súlade so VZN č. 3/2009 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec k 31.12.2014 nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť a nemá vydané žiadne
živnostenské oprávnenie

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.

zriadeným a záložným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zák. č. 583/2004 o rozp. 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 zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu
Obec nemá zriadené žiadnu príspevkovú organizáciu
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Obec nemá založenú žiadnu právnickú osobu
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

MDVaRV

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky BV
- kapitálové výdavky KV
-2-

Stavebný úsek
-

SR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

292,02

292,02

0

13,56

13,56

0

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

Bežné výdavky /zdroj 111/

Bratislava
MDVaRV

Pozemné komunikácie - bežné výdavky
/111/

MVSR

Voľby do org., samosprávy bežné výdavky 526,36

526,36

0

MVSR

Voľby EP - BV bežné výdavky

591,50

591,50

0

MVSR

Voľby prezident I. a II. kolo BV bežné

977,71

977,71

0

80,40

80,40

0

29,15

29,15

0

102,63

102,63

0

5 000.-

5 000.-

0

5000.-

5 000.-

0

výdavky

MVSR

Refundácia skladník CO - BV bežné
výdavky

KÚ ŽP NR

Životné prostredie
bežné výdavky

MVSR

Regob hlásenie pobyt občanov
bežné výdavky

Úrad vlády
SR –spln

Materiálne zabezpečenie športovcov
bežné výdavky

vlády.
MFSR

Oprava miestne komunikácie bežné
výdavky

Úrad NSK

Mikulášske balíčky bežné výdavky

250.-

250.-

0

Úrad práce

Refundácia materiál

580.31

580,31

0

4 858,20

4 858,20

Úrad práce
soc.vecí

bežné výdavky

Refundácia miezd § 50j

bežné

výdavky zdroj 11Tl a 11T2

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

c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nemá

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Dotácia na kultúru – 250.Mikuláš bežné výdavky

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

250.-

Rozdiel

0

13.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu

Obec Krtovce nepredkladá hodnotenie plnenia programov z dôvodu, že rozpočet obce na
rozpočtový rok 2014 bol uznesením OZ č. 18/2013 bod B/4 zo dňa 15.1.2013 2schválený
bez programovej štruktúry

Vypracovala:

Gabriela Oravcová
Predkladá: Juraj Oravec starosta obce

V Krtovciach dňa 29.4.2015

14

15

13. 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.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške
1018,05 EUR.
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