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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 vyrovnaný a  kapitálový  rozpočet ako  vyrovnaný.          
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2013 uznesením č.6/1/2013. 
Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 15. 08.2014 uznesením č. 4/4/2014.  
 

Rozpočet obce k 31.12.2014  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 70936 80665,99 
z toho :   
Bežné príjmy 60936 70665,99 
Kapitálové príjmy 0 0 
Finančné príjmy 10000 10000 
Výdavky celkom 70936 76371,71 
z toho :   
Bežné výdavky 60936 61371,71 
Kapitálové výdavky  5000 
Finančné výdavky 10000 10000 
Rozpočet  obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
80665,99 85817,15 106,39 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 80665,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
85817,15 EUR, čo predstavuje  106,39 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
70665,99 71141,90 100,67 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 70665,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
71141,90 EUR, čo predstavuje  100,67 % plnenie.  

a) daňové príjmy /100/ 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
60331                   58767,45                97,41 

 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 38701 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 36809,71 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 95,11 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 12320 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 12645,95 EUR, čo je 
102,65 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7926,32 EUR, dane zo stavieb boli 
v sume 4719,63 EUR a dane z bytov boli v sume 0 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  
12525,76 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 120,19 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 958,15  EUR. 
 
Daň za psa -  rozpočet 100 EUR   skutočné plnenie 148,50, čo je  148,5 %. 
Daň za užívanie verejného priestranstva 0 
Daň za nevýherné hracie prístroje 0 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – rozpočet 7810 EUR    
skutočnosť 7158,89, čo je  91,66 %. 
Daň z ubytovania  z rozpočtovaných 1400 EUR     skutočné plnenie  2004,40 EUR, čo je  
143,17% 
 

b) nedaňové príjmy /200/ 
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
3598                 1958,15                  54,42 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 259,12 EUR, čo je 51,82 
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 239,12 EUR a 
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 20 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 858,69 EUR, čo je 122,67 
% plnenie.  
 

c)  iné nedaňové príjmy /290/  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
6736,99                 10416,30                 154,61 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6736,99 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
10416,30 EUR, čo predstavuje 154,61 % plnenie. 
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, a to: 

- Nezamestnanosť §52    –  3744,08 EUR 
- Nezamestnanosť § 50 j –  2518,89 EUR 
- Dar p. Veis                    -   550,00 EUR 

  
 Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 3603,33 EUR bol skutočný príjem vo výške  
3603,33 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
VÚC Trenčín 600,00 Úhrada nákl.-400.výročie obce 
MD,Výstavby a region. rozvoja SR 236,22 Potreby stavebného úradu 
Minist.. životného prostredia 23,80 Na životné prostredie 
MV SR 83,82 obyvatelia 
ÚPSV a R Prievidza 470,40 Rodinné prídavky 
MV SR 2189,09 voľby 
SPOLU 3 603,33  

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 

0 4675,25 0 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
4675,25 EUR. 
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív /230/ 
Z rozpočtovaných  0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4675,25.EUR. 
 
3. Príjmové finančné operácie:   

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
10 000 10 000 100 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 10 
000 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
Finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR obec prijala 11. 11. 2013 boli prenesené do roku 
2014.   
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
   

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
76 371,71 86 390,01 113,56 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 76 371,71 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 86 390,01 EUR, čo predstavuje  113,56 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky   

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
61371,71              71140,44                  115,92    

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 61371,71 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 71140,44 EUR, čo predstavuje  115,92 % čerpanie.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /610/ 
Z rozpočtovaných 26023 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume29989,30 EUR, čo je 
115,24 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  aktivačných pracovníkov. 
Poistné a príspevok do poisťovní /620/ 
Z rozpočtovaných  6750 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 9523 EUR, čo je 141  
% čerpanie.  
Tovary a služby /630/ 
Z rozpočtovaných 28598,71 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 29573,75 EUR, 
čo je 103,41 % 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 /640/ 
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2054,39 EUR, čo 
predstavuje ................ % čerpanie. 
 
2) Kapitálové výdavky :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
5000                   5249,57                104,99 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 5249,57 EUR, čo predstavuje  104,99 % čerpanie.  
 
3) Výdavkové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
10000                  10000                 100 

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 10 000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 10 000 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
Finančné prostriedky vo výške 10000 EUR, ktoré obec prijala 11.11.2013 boli prenesené do roku 
2014 a boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie obecného vodovou Majer a stred 
obce v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 71141,90 
z toho : bežné príjmy obce  71141,90 
Bežné výdavky spolu 71140,44 
z toho : bežné výdavky  obce  71140,44 
Bežný rozpočet 1,46 
Kapitálové  príjmy spolu 4675,25 
z toho : kapitálové  príjmy obce  4675,25 
Kapitálové  výdavky spolu 5249,57 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  5249,57 
Kapitálový rozpočet  - 574,32 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  
Vylúčenie z prebytku   
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  
Príjmy z finančných operácií 10000 
Výdavky z finančných operácií 10000 
Rozdiel finančných operácií 0 
PRÍJMY SPOLU   85817,15 
VÝDAVKY SPOLU 86390,01 
Hospodárenie obce  - 572,86 
Vylúčenie z prebytku  
Upravené hospodárenie obce  

 
 

Schodok rozpočtu v sume 572,86 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  rezervného fondu 572,86  EUR  
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného 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  15797,25       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

0      

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

0 

                - z finančných operácií 0 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

 0     

               - krytie schodku rozpočtu 0 
               - ostatné úbytky  0 
KZ k 31.12.2014 15797,25       

 
 
 
Bežný účet /221/ Suma v EUR 
ZS k 1.1.2014  27785,31 EUR       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

0      

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

0 

                - z finančných operácií 0 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

 0     

               - krytie schodku rozpočtu 0 
               - ostatné úbytky  0 
KZ k 31.12.2014 19.747,71 EUR       
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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 197718,13 202754,74 

Neobežný majetok spolu 167765,48 182058,72 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 167765,48 182058,72 

Dlhodobý finančný majetok 0 0 

Obežný majetok spolu 29952,65  20696,02 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  0 39,15 

Finančné účty   29952,65 20656,87 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  0 0 

 

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 197718,13 202754,74 

Vlastné imanie  187718,13 201297,37 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy      0 0 

Výsledok hospodárenia  187718,13 185500,12 

Záväzky 10000 1457,37 

z toho :   

Rezervy  0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 10000 247,59  
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Dlhodobé záväzky 0 0 

Krátkodobé záväzky 0 1209,78 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 0 0 

 
 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 
      -  zúčtovanie voči orgán. zdravot.a sociál. poistenia                           5,28 EUR   

- voči dodávateľom                                                                           25,84 EUR 
- voči zamestnancom                                                                    1178,66 EUR 
- spolu:                                                                                          1209,78 EUR 

 
Obec eviduje k 31.12.2014 nezúčtovanú čiastku za voľby v sume 247,59 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 dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám.  
 
 
10. Podnikateľská činnosť   
 
       Obec nepodniká.  
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám - nemáme 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom - nemáme 
d) rozpočtom iných obcí - nemáme 
e) rozpočtom VÚC - nemáme 
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 
Obec nemá zriadené a založené žiadne rozpočtové,  príspevkové organizácie. 
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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 - 
MD,Výstav. 
reg.rozvoja SR 

Potreby stavebného úradu 236,22 236,22 0 

Minist.. 
život.prostredia 

Na životné prostredie 23,80 23,80 0 

MV SR obyvatelia 83,82 83,82 0 

ÚPSV a R 
Prievidza 

Rodinné prídavky 470,40 470,40 0 

MV SR voľby 2189,09 2189,09 0 

SPOLU  3 003,33 3 003,33 0 

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
Obec neposkytla ani neprijala žiadne príspevky z rozpočtu iných obcí. 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

Poskytovateľ Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

VÚC Trenčín 600 600 0 
    
Obec prijala príspevok z rozpočtu VÚC v sume 600 EUR na usporiadanie osláv 400. výročia 
prvej zmienky o obci Chvojnica. 

 
Vypracovala: Anna Pernišová                                Predkladá:  Branislav Dobrotka 
V Chvojnici           dňa 01.06.2015 
 
13. Prijaté uznesenia zo dňa 03.07.2015: 
 
Uznesenie č. 35/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014. 
Uznesenie č. 37/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Uznesenie č. 38/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia 
z rezervného fondu vo výške 572,86 EUR. 
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