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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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č.37/2013.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.10.2014 uznesením č. 30/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

344 364

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
287 026

324 364
0
20 000

226 011
0
61 015

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

344 364

287 026

152 900
175 464
16 000

152 900
118 126
16 000

0

0

Schválený
rozpočet

Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
287 026

Skutočnosť k 31.12.2014
314 480

% plnenia
109,56

Z rozpočtovaných celkových príjmov 287 026 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 314 480 EUR, čo predstavuje 109,56 % plnenie.
1) Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2014
226 011

Skutočnosť k 31.12.2014
246 650

% plnenia
109,13

Z rozpočtovaných bežných príjmov 226 011 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
246 650 EUR, čo predstavuje 109,13 % plnenie.
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a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
192 150

Skutočnosť k 31.12.2014
206 910

% plnenia
107,68

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 50 000,00 EUR výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 70 686,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 141,37 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 124 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 119 285,00
EUR, čo je 95,73 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 173,00 EUR , príjmy
dane zo stavieb boli v sume 107 112,00 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 223,00
EUR za nedoplatky z minulých rokov, ktoré neboli rozpočtované. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 210,18 EUR.
Daň za psa rozpočtované 550,00 EUR, skutočnosť 463,00 EUR, za minulé roky 10,00 EUR,
neboli rozpočtované.
Daň za nevýherné hracie prístroje rozpočtované neboli,skutočnosť bola v sume 20,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet 17 000,00 EUR,
skutočnosť 15 822,00 EUR, zaplatené nedoplatky z minulých rokov 401,00 EUR neboli
rozpočtované.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
30 640

Skutočnosť k 31.12.2014
31 202

% plnenia
101,83

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 25 560,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 25 714,00 EUR,
čo je 100,60 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov
v sume 154,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 25 560,00
EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 988,00 EUR, čo je
101,21 % plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 4 980,00 EUR bol skutočný príjem 4 500,00 EUR, čo je 90,36 % plnenie.
Sem patria príjmy za použitie Domu obradov, Spoločenského strediska, za zvonenie, za
reláciu v miestnom rozhlase, za použitie ihriska, predaj kuka nádob, za použitie ihriska, za
Dom obradov, vodné – stočné za nájomné byty, cintorínsky poplatok, za stravné od
zamestnancov obce.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
2 420

Skutočnosť k 31.12.2014
4 117

% plnenia
170,12
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Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 420,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
4 117,00 EUR, čo predstavuje 170,12 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli počítané úroky z vkladov, tvorba soc. fondu, sponzorské pri
organizovaní dňa obce, fond opráv za nájomné byty, poplatok za el. energiu za spoločné
priestory, iné príjmy.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 801,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 421,00
EUR, čo predstavuje 551,93 % plnenie, nakoľko prostriedky na voľby neboli rozpočtované
a boli obci poskytnuté.
Poskytovateľ dotácie
Obvodný úrad
Recyklačný fond
MV SR
Obvodný úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Suma v EUR
80,00
58,00
175,00
3 041,00
738,00
329,00

Účel
Skladník CO
Separovaný zber
REGOB
Na voľby
Príspevok na mzdy

Na aktivačné práce

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
6 817

% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
6 817,00 EUR.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo je
0 % plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00
EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 550,00 EUR, čo
predstavuje príjem z predaja pozemku pre firmu Sisme, ktoré neboli rozpočtované.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 267,00 EUR, čo
predstavuje doplatok na Regeneráciu sídla z predchádzajúceho roka. Plánovaný transfér vo
výške 98 353,00 EUR na Rekonštrukciu VO nebol v roku 2014 poskytnutý, a preto bol
posunutý do nasledujúceho roka. Z tohto dôvodu bola aj k zmene rozpočtu.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MPRV SR

Suma v EUR
6 267,00

Účel
Regenerácia sídla Malý Krtíš
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3) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
61 015

Skutočnosť k 31.12.2014
61 015

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 61 015,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 61 015,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V roku 2014 bol prijatý úver v sume 41 015,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
05.09.2007 uznesením č. 19/2007. Jedná sa o Komunálny univerzálny úver, ktorý je možné
podľa potreby čerpať a v prípade dostatočnej výšky finančných prostriedkov splatiť.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 23/2014 zo dňa 19.6.2014 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 20 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 20 000,00 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
287 026

Skutočnosť k 31.12.2014
298 835

% čerpania
104,11

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 287 026,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 298 835,00 EUR, čo predstavuje 104,11 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
152 900

Skutočnosť k 31.12.2014
138 302

% čerpania
90,45

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 152 900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 138 302,00 EUR, čo predstavuje 90,45 % čerpanie.
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 46 830,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 44 152,00
EUR, čo je 94,28 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , odmeny
poslancov OZ, odmeny na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
.Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 15 023,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 13 242,00
EUR, čo je 88,14 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov, odmien
poslancov OZ a z dohôd za zamestnávateľa.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 84 840,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 71 077,00
EUR, čo je 83,78 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, odvoz odpadov, rutinná a štandardná údržba (miestnych
komunikácií, budov a priestorov), kultúrne služby, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 407,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 4 796,00 EUR,
čo predstavuje 340,86 % čerpanie. Jedná sa o výdavky na odmenu skladníka CO, REGOB,
Recyklačný fond, aktivačné práce a refundované finančné prostriedky na odvody za
zamestnávateľa za jedného zamestnanca na základe Dohody s ÚPSVaR, ktorá trvala
z minulého roka. Tu sú zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie volieb, ktoré boli
poskytnuté zo ŠR a neboli rozpočtované a z toho dôvodu došlo k prekročeniu čerpania.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 4 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 5 035,00
EUR, čo predstavuje 104,89 % čerpanie. Mierny nárast v čerpaní je spôsobený úrokmi
z obecného úveru vo výške 141,00 EUR, ktoré neboli rozpočtované.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
118 126

Skutočnosť k 31.12.2014
103 431

% čerpania
87,56

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 118 126,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2014 v sume 103 431,00 EUR, čo predstavuje 87,86 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba chodníkov
Z rozpočtovaných 99 838,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 103 431,00
EUR, čo predstavuje 103,60 % čerpanie. Jedná sa o výstavbu chodníkov na ulici
Osloboditeľov, ktorá bola nevyhnutná pre bezpečnosť v cestnej premávke. Na výstavbu boli
použité prostriedky vlastné rozpočtované, presunuté z iných položiek a z obecného úveru.
b) Modernizácia VO
Rozpočtované prostriedky vo výške 101 641,00 EUR neboli použité, nakoľko obci neboli
poskytnuté prostriedky zo ŠR, preto suma 98 353,00 EUR bola zmenou rozpočtu vypustená
a následne sa zaradí do budúceho roka. Časť prostriedkov bola presunutá na výstavbu
chodníkov na ulici Osloboditeľov.
c) Rekonštrukcia pajty
Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR neboli skutočne vyčerpané k 31.12.2014, nakoľko sa
rekonštrukcia neuskutočnila.
d) Rekonštrukcia rozhlasu
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR boli zmenou rozpočtu presunuté na výstavbu chodníkov
na ulici Osloboditeľov a rekonštrukcia rozhlasu sa presunie do budúceho roka.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
16 000

Skutočnosť k 31.12.2014
57 102

% čerpania
356,89
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Z rozpočtovaných finančných výdavkov 16 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 57 102,00 EUR, čo predstavuje 356,89 % čerpanie. Finančné prostriedky vo výške
16 087,00 EUR boli použité na splátku úveru zo ŠFRB a navýšenie vzniklo splatením
komunálneho úveru vo výške 41 014,00 EUR, nakoľko obec mala dostatok finančných
prostriedkov na jeho splatenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
246 650
246 650

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

0

138 302
138 302

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0

108 348
6 817
6 817

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

0

103 431
103 431

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

0

- 96 614
11 734

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

11 734

Príjmy z finančných operácií

61 014

Výdavky z finančných operácií

57 102

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

3 912
314 480
298 835
15 645
0
15 645
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Prebytok rozpočtu v sume 52 418,74 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 15 645,00 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 3 912,00 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 3 912,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 15 645,00 EUR.

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
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.23/2014 zo dňa 19.6.2014 splácanie
úveru zo ŠFRB
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
16 000,00
12 088,00

3 912,00
16 000,00

16 000,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorná smernica „Zásady tvorby a čerpania
sociálneho fondu“.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1
%
- povinný prídel - 1,6 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky - SLOVES
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
35,12
191,43
271,10
0,00
184,80
0,00
0,00
271,10
41,75
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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

2 266 470,92

2 254 813,47

Neobežný majetok spolu

2 169 562,83

2 157 254,61

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

0,00

0,00

2 081 094,83

2 068 786,61

Dlhodobý finančný majetok

88 468,00

88 468,00

Obežný majetok spolu

96 858,67

97 215,01

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

3 612,33

9 462,03

93 246,34

87 752,98

49,42

343,85

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

2 266 470,92

2 254 813,47

913 189,59

964 713,61

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

913 189,59

964 713,61

Záväzky

526 963,01

509 116,63

3 133,67

0,00

z toho :
Rezervy

10

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

516 878,23

502 106,74

6 822,90

7 009,89

0,00

0,00

826 318,32

780 983,23

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné (zábezpeka a fond opráv12 b.j.,soc.f.)

473 782,39
1 914,49
2 511,26
2 584,14
28 324,35

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o poskytnutí úveru č. 610/164/2010 zo dňa 11.6.2010 so
ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov.Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov,
splátky úveru a úrokov sú mesačné.
Pri dokončovaní výstavby chodníkov Osloboditeľov vznikla potreba čerpania úveru z Prima
banky vo výške 41 014,00 EUR, ktorý bol splatený do konca roka 2014.
Poskytovateľ
úveru

ŠFRB

Účel

Obecné náj.byty

Výška
prijatého
úveru

543 600

Výška
úroku

1%

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2014

Splatnosť

Banková záruka

489 869,81

r. 2040

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 právnickým osobám.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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:
- obec nemá zriadené
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
-

obec nemá zriedené

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
- obec neposkytla finančné príspevky právnickým osobám

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Obvodný úrad
Obvodný úrad

c)

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

REGOB
Voľby

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

174,57

174,57

0,00

3 040,76

3 040,76

0,00

-5-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla finančné prostriedky inej obci.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá zostavený programový rozpočet na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva.

Vypracovala: Valéria Ďurová

Predkladá: Ing. Václav Hájevský
starosta obce

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 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 15 645,00 EUR
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