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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  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2013 uznesením č 53/2013 

Rozpočet bol zmenený na základe nasledovných uznesení: 

- prvá zmena   schválená dňa 20.2.2014         uznesením č. 4/2014, 6/2014, 7/2014 

- druhá zmena schválená dňa 24.4.2014         uznesením č. 14/2014,  

- tretia zmena  schválená dňa 26.6.2014         uznesením č. 19/2014, 20/2014, 21/2014 

- štvrtá zmena schválená dňa 25.9.2014         uznesením č.  33/2014, 34/2014 

- piata zmena  schválená dňa 29.12.2014       uznesením č.  52/2014 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1 459 787 2 011 849 

z toho :   

Bežné príjmy 1 339 338 1 408 435 

Kapitálové príjmy      10 000      10 000 

Finančné príjmy      98 349    578 359 

Príjmy RO s právnou subjektivitou      12 100      15 055 

Výdavky celkom 1 417 284 2 011 849 

z toho :   

Bežné výdavky    578 965    586 400 

Kapitálové výdavky      80 017    639 677 

Finančné výdavky    213 716    213 716 

Výdavky RO s právnou subjektivitou    544 586    572 056 

Rozpočet  obce      42 503               0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

1 996 794 1 807 665,23 91 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 996 794 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

1 807 665,23 EUR, čo predstavuje  91 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

1 408 435 1 507 552,56 107 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 408 435 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

1 507 552,56 EUR, čo predstavuje  107 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

583 605                   638 693,55 109 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 455 452 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 509 934,82 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 112 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 60 938 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 60 850,76 EUR, čo je 

100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 46 587,68 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 14 254,75 EUR a dane z bytov boli v sume 8,33 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 860,57  EUR. 

 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 1 220 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 198,50 EUR, čo je 

98% plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 7 860,57  EUR. 

 . 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 573 EUR, čo je 191% 

plnenie.  

 

Daň za nevýherné hracie prístroje  

Z rozpočtovaných 210 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 201,17 EUR, čo je 96% 

plnenie.  

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 43 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 44 337,31 EUR, čo je 

101 % plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad v sume 8 660,11  EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

468 420 464 623,06 99 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 468 420 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 464 623,06 EUR, čo 

je 99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 636,83 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 388 228,55 EUR. 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 60 520 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 73 757,68 EUR, čo je 

122 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

750                 33 999,47                  

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 750 EUR, bol skutočný príjem vo výške 33 999,47 

EUR. Najvyššiu položku tvorila zábezpeka na výstavbu telocvične vo výške 33 000 €, ktorá 

bude vrátená po výstavbe telocvične.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 355 760 EUR bol skutočný príjem vo výške 369 942,48 

EUR, čo predstavuje 104% plnenie. 

 

P.č

. 

Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. ÚPSVaR  1 574,40 Príspevok na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa na podporu výchovy 

k plneniu školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením   

2. Krajský stavebný úrad 2 651,28 Spoločný stavebný úrad 

3. Krajský školský úrad    356 542,00 Školstvo 

4. Obvodný úrad  Trnava 3 689,14 Matrika, Hlásenie obyvateľov 

 Obvodný úrad Trnava            54,00 Civilná obrana 

5. Obvodný úrad Trnava 5 355,85 Voľby 

 Spolu  369 866,67  

 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

10 000 4 740 47 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

4 740 EUR, čo predstavuje  47 % plnenie.  

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

578 359 295 372,67 51 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 578 359 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

295 372,67 EUR, čo predstavuje  51 % plnenie.  

 

V roku 2014 bol prijatý úver z VUB a.s. v sume 480 000 EUR schválený obecným zastupiteľstva 

dňa 26.6.2014 uznesením č 19/2014 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

15 055                   15 055,08                100 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 15 055 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

15 055,08 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie. Jedná sa o vlastné príjmy rozpočtových 

organizácií s právnou subjektivitou  z toho – Základnej školy s materskou školou                         

 

 

Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0                   0                0 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

1 439 793 1 105 647,79 77 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 439 793 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 1 105 647,79 EUR, čo predstavuje  77% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

586 400                   534 965,27 91 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 586 400EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 v sume 

534 965,27 EUR, čo predstavuje  91% 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 133 399 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 127 532,97 EUR, 

čo je 96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníka knižnice, 

matriky, hlásenia pobytu občanov.  

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  43 446,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 47 807,46 EUR, 

čo je 110 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 294 455,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 258 990,29 

EUR, čo je 88 % 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. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 24 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 22 992,80 EUR, čo 

predstavuje 95 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  91 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 77 641,75 EUR, 

čo predstavuje 85 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

639 677                   346 503,22 54 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 639 677 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 346 503,22 EUR, čo predstavuje  54 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Budovanie kanalizačných prípojok 

Z rozpočtovaných  34 517 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 33 074,71 EUR, 

čo predstavuje 96 % čerpanie.  

b) Výstavba telocvične 

Z rozpočtovaných  558 160 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 286 057 EUR, 

čo predstavuje 89 % čerpanie.  

c) Budovanie čističky a WC 

Z rozpočtovaných  9 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 9 493,18 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

d) Budovanie Záhradnej ulice 

Z rozpočtovaných  6 700 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 6 703,62 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  



 8 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

213 716                   224 179,30                105 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 213 716 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 224 179,30 EUR, čo predstavuje   105 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Finančné prostriedky boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

560 170,91                  544 609,06                 97 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 560 170,91 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 544 609,06 EUR, čo predstavuje  97 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

 

Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

11 884,87                   11 884,87                100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 11 884,87 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 11 884,87 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 1 522 607,64 

z toho : bežné príjmy obce  1 507 552,56 

             bežné príjmy RO 15 055,08 

Bežné výdavky spolu 1 079 574,33 

z toho : bežné výdavky  obce  534 965,27 
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             bežné výdavky  RO 544 609,06 

Bežný rozpočet 443 033,31 

Kapitálové  príjmy spolu 4 740 

z toho : kapitálové  príjmy obce  4 740 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 358 389,09 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  346 503,22 

             kapitálové  výdavky  RO 11 885,87 

Kapitálový rozpočet  - 353 649,09 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 89 385,22 

Vylúčenie z prebytku  63 780,59 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 25 604,63 

Príjmy z finančných operácií 295 372,67 

Výdavky z finančných operácií 224 179,30 

Rozdiel finančných operácií 71 193,37 
PRÍJMY SPOLU   1 822 720,31 

VÝDAVKY SPOLU 1 662 141,72 

Hospodárenie obce  160 578,59 
Vylúčenie z prebytku 63 780,59 

Upravené hospodárenie obce 96 798 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 89 385,22. 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR, 

Fond opráv a zábezpeku v sume 63 780,59 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu vo výške 25 604,63 €   

 

Zostatok  finančných operácií v sume 71 193,37 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 71 193,37 € 

          

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 15 561,85 EUR, a to na :  

- prevádzkové náklady školy 

 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 

v sume 15 218,74 € 

 

c) prijaté finančné prostriedky od firmy Invex s.r.o. ako zábezpeka vo výške 33 000 € 
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 

vo výške 96 798 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014  247 022,69       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

25 604,63 € 

                - z finančných operácií 71 193,37 € 

KZ k 31.12.2014 343 820,69       

 

Peňažný fond 

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 

peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond peňažný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014     247 022,69          

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

25 604,63 €      

                - z finančných operácií 71 193,37 € 

KZ k 31.12.2014 343 820,69       

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014   1 349 ,94 

Prírastky - povinný prídel -  1,05 %                                                   937,83    

Úbytky   - závodné stravovanie                                                    639,87   

               - regeneráciu PS, dopravu                     224,00    

KZ k 31.12.2014    1 423,90 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  31.12.2014  v EUR KZ  k  1.1.2014 v EUR 

Majetok spolu 12 568 601,62 12 530 469,96 

Neobežný majetok spolu 11 509 680,22 11 494 987,77 

z toho :   
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Dlhodobý nehmotný majetok 7 957,64 5 639,60 

Dlhodobý hmotný majetok 10 971 811,04 10 959 374,06 

Dlhodobý finančný majetok 529 911,54 529 974,11 

Obežný majetok spolu 1 056 539,75 1 032 054,79 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 319 488,85 330 003,98 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  50 601,24 43 494,72 

Finančné účty  686 449,66 658 556,09 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2 381,65 3 427,40 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  31.12.2014 v EUR KZ  k  1.1.2014 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 12 568 601,62 12 530 469,96 

Vlastné imanie  4 876 306,44 4 883 166,80 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  - 222 448,57 - 222 386,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  67 823,46 - 31 657,09 

Záväzky 6 696 187,36 6 680 286,26 

z toho :   

Rezervy  1 700,00  13 778,55 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 15 561,85 98 359,48 

Dlhodobé záväzky 6 047 710,97 6 270 529,91 

Krátkodobé záväzky 434 201,35 297 618,32 

Bankové úvery a výpomoci 197 013,19 0,00 

Časové rozlíšenie 996 107,82 967 016,90 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 
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- voči štátnym fondom (ŠFRB)                               6 046 287,07 EUR 

- voči dodávateľom                                                    126 600,77  EUR 

- voči zamestnancom                                                   10 726,91  EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu                          7 318,22  EUR 

 

 

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o terminovanom úvere na výstavbu telocvične vo výške 

480 000€. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2025, splátky úveru budú mesačne a splátky 

úrokov mesačné. 

 

   Druh úveru Zostatok 

k 31.12.2014 

Stav k 31.12.2013 

Úver 2x15 b.j. 380 978,24 394 176,86 

Úver 30 b.j.  579 781,81 605 249,64 

Úver 2x20 b.j. 936 406,42 975 131,01 

Úver 3x24 b.j. 2 492 151,24     2 581 381,32 

Úver 2x24 b.j.     1 656 969,36     1 713 241,14 

Spolu 6 046 287,07 6 269 179,97 

 

 

1. Úver poskytnutý na výstavbu 2x15 b.j.  – úroková sadzba 4,4 %, doba splatnosti 30 rokov 

a predmetom záložnej zmluvy sú dve budovy nájomných bytov. Výstavba 2x15 b.j. bola 

realizovaná z poskytnutého úveru prostredníctvom ŠFRB – 50 % nákladov a štátnej dotácie 

– 50 % nákladov. Výška úveru 507 966,54€.  

 

2. Úver poskytnutý na výstavbu 30 bytových jednotiek – úroková sadzba 1,2 %, doba 

splatnosti 30 rokov. Výška úveru je 823 308,77€. Predmetom záložnej zmluvy je budova 

30 bytových jednotiek. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania.  

 

3. Úver poskytnutý na výstavbu 2x20 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30 rokov 

a úver je ručený blankozmenkou prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky 

v Bratislave. Výška úveru je 1 237 834,43€. V roku 2007 bol úver vyčerpaný. Dve budovy 

nájomných bytov – 2x20 bytových jednotiek boli skolaudované a dané do užívania 

v decembri 2007. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania. Predmetom 

záložnej zmluvy sú dve budovy nájomných bytov – 2x20 bytových jednotiek.     

 

4. Úver poskytnutý na výstavbu 3x24 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30 

rokov. Výška úveru je 2 979 348,00 € a úver je Predmetom záložnej zmluvy je budova 

3x24 bytových jednotiek Úver je poskytnutý štátnym fondom rozvoja bývania. 

 

5. Úver poskytnutý na výstavbu 2x24 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30 

rokov. Výška úveru je 1 828 451 € Predmetom záložnej zmluvy je budova 2x24 bytových 

jednotiek Úver je poskytnutý štátnym fondom rozvoja bývania. A dotácia z Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 649 170 €. 

 

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  



 13 

 

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2005 o podmienkach poskytovania 

dotácií, 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 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na 

nákup športového materiálu, údržba 

futbalovej plochy, odmeny rozhodcom 

a delegátom futbalového zväzu, poštové 

a bankové poplatky, energie, 

13 000 EUR 13 000 EUR 0 

Slovenský zväz chovateľov poštových 

holubov - bežné výdavky na činnosť 

organizácie 

     150 EUR  150 EUR 0 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov 

Slovenska - bežné výdavky na kultúrno-

športové-turistické podujatia, spevácka 

skupiny Seniorka, vystúpenia 

1 500 EUR 1 500 EUR 0 

Dobrovoľný hasičský zbor - bežné výdavky 

na hasičské cvičenia, nákup hasičskej 

výzbroje, energie, údržba budovy, nákup 

požiarnického auta 

     150 EUR  150 EUR 0 

 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2005 

podmienkach poskytovania dotácií. 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nemá plnenie  

 

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 
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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: 

 

 

Základná škola s materskou školou  Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - 

vrátenie 

Vlastne príjmy   15 055,08   15 055,08 0,00 

Dotácia na prenesené kompetencie 342 584,00  327 022,15 15 561,85 

Dotácia na vzdelávacie poukazy     4 366,00      4 366,00 0,00 

Dotácia na stravu, štipendium, školské 

pomôcky 

    1 620,00      1 574,40 45,60 

Finančné prostriedky prenesené z roku 2013   30 599,48    30 599,48 0,00 

Materské školy - predškoláci     4 557,00      4 557,00 0,00 

Žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia        649,00         649,00 0,00 

Odchodné     1 786,00      1 786,00 0,00 

Asistent učiteľa     2 600,00      2 600,00 0,00 

Spolu prenesené kompetencie 388 761,48 373 154,03 15 607,45 

Dotácia na originálne kompetencie 156 429,89   156 400,03 29,86 

Spolu 545 191,37 529 554,06 15 637,31 

Celkové výdavky ZŚ s MŠ 560 246,45 544 609,14 15 637,31 

 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 

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 - 

ÚPSVaR Príspevok na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa na 

podporu výchovy k plneniu školských 

povinností dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením   

 

   1 620,00 

 

1 574,40 

 

45,60 

Krajský 

stavebný úrad 

Spoločný stavebný úrad    2 651,28 2 651,28  

Krajský Školstvo 356 542,00 340 980,15 15 561,85 
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školský úrad  

Obvodný úrad  

Trnava 

Matrika, Hlásenie obyvateľov    3 689,14     3 689,14  

Obvodný úrad 

Trnava 

Civilná obrana        54,00          54,00  

Obvodný úrad 

Trnava 

Voľby   5 355,85      5 355,85  

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec nemá v tomto bode plnenie 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec nemá v tomto bode plnenie 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

 

 

Vypracovala: Mišáková                                                    Predkladá: Ing. Ondrej Kuhajda 

           starosta obce 

 

 

V Brestovanoch, dňa 4.5.2015 

 

 

 

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 96 798 EUR. 


