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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 11.12.2013, uznesením č. 48/2013
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 27.2.2014 uznesením č. 4/2014
- druhá zmena schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 2-I./2014
Rozpočet obce k 31.12.2014

308.312,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
334.871,00

304.512,00
3.800,00
0
308.312,00

318.228,00
1.928,00
14.715,00
324.234,00

304.512,00
3.800,00
0
0

307.661,00
16.573,00
0
10.637,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
334.871,00

Skutočnosť k 31.12.2014
337.255,91

% plnenia
100,7 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 334.871,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
337.255,91 EUR, čo predstavuje 100.7 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
318.228,00

Skutočnosť k 31.12.2014
320.612,71

% plnenia
100,7 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 318.228,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
320.612,71 EUR, čo 100,75 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
236.231

Skutočnosť k 31.12.2014
238.303,46

% plnenia
100,88 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 198.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 198.260,79 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,13 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23.356,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 24.661,34 EUR, čo
je 105,59 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15.259,78 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 9.345,32 EUR a dane z bytov boli v sume 56,24 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 23.896,54 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 764,80 EUR. K 31.12.2014
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 14.097,91 EUR.
Daň za psa 689,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14.692,33 €
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
9.895,00

Skutočnosť k 31.12.2014
10.206,27

% plnenia
103,15 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4.091,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4.082,85 EUR, čo je
99,8 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 160,05
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3.922,80 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
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Z rozpočtovaných 5.804,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6.123,42 EUR, čo je
105,5 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
72.102,00

Skutočnosť k 31.12.2014
72.102,98

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2.810,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2.811,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a refundácie za el.
energiu.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 69.292,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 69.291,98
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OÚ Trenčín – odbor školstva
OÚ Trenčín – odbor školstva
MV SR – OÚ Nové Mesto nad Váhom
MV SR – OÚ Nové Mesto nad Váhom
MV SR – OÚ Nové Mesto nad Váhom
MV SR – OÚ Nové Mesto nad Váhom
OÚ Trenčín – odbor školstva
OÚ Trenčín – odbor školstva
OÚ Trenčín – odbor školstva
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom
MDVaRR SR
OÚ Trenčín
OÚ Nové Mesto nad Váhom
TSK Trenčín
TSK Trenčín
Spolu

Suma v EUR
51.694,00
1.139,00
1.320,00
1.140,00
1.455,96
1.602,55
685,62
103,00
80,40
83,00
107,68
876,06
88,27
310,86
7.619,21
896,37
69.291,98

Účel
Normatívne pre ZŠ
Príspevok pre predškolákov
Voľby prezidenta I. kolo
Voľby prezidenta II.kolo
Voľby do europarlamentu
Komunálne voľby 2014
Vzdelávacie poukazy
Príspevok na žiakov so SZP
Odmena skladníka CO
Podpora k plneniu si školských po
Podpora k strav.návykom dieť.
stavebná
Životné prostredie
Register obyvateľstva
Zo EU –„Aby nás futbal spájal“
Zo ŠR – „Aby nás futbal spájal“

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
1.928,00

Skutočnosť k 31.12.2014
1.928,37

% plnenia
100%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1.928,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
1.928,37 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 36,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
predstavuje 100 % plnenie.

35,97 EUR, čo

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 1.892,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1.892,40 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
TSK Trenčín
TSK Trenčín

Suma v EUR
1.693,20
199,20

Účel
KT z EÚ- „Aby nás futbal spájal“
KT z ŠR - „Aby nás futbal spájal“

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
14.715,00

Skutočnosť k 31.12.2014
14.714,83

% plnenia
100 %

Uznesením obecného zastupiteľstva č.5/2014 zo dňa 27.2.2014 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 15.000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 14.643,62 EUR,
71,21 € bol zostatok na prenesený výkon v školstve, ktorý bol použitý na tovary a služby.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
324.234,00

Skutočnosť k 31.12.2014
315.585,24

% čerpania
97,33 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 324.234,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 315.585,24 EUR, čo predstavuje 97,33 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
307.661,00

Skutočnosť k 31.12.2014
299.013,25

% čerpania
97,19 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 307.661,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 299.013,25 EUR, čo predstavuje 97,19 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 125.975,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 125.065,08
EUR, čo je 99,28 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, a pracovníkov
základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 45.742,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 45.687,25 EUR,
čo je 99,9 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 127.948,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 121.224,28
EUR, čo je 943,74 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, základnej školy, materskej
školy, školskej jedálne a školského klubu detí, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 7.296,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 7.036,64 EUR, čo
predstavuje 96,45 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
16.573,00

Skutočnosť k 31.12.2014
16.571,99

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 16.573,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 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

320.612,71

Bežné výdavky spolu

299.013,25

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

21.599,46
1.928,37

Kapitálové výdavky spolu

16.571,99

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-14.643,62

Vylúčenie z prebytku
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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

14.714,83
0

+14.714,83
337.255,91
315.585,24
21.670,67
16,92
21.653,75

Prebytok rozpočtu v sume 21.670,67 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
v sume 16,92 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 21.653,75 EUR
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
16,92
EUR, a to na : tovary
a služby v roku 2015
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 21.653,75 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
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
17.273,02
25.744,71
28.374,11

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky
- povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
757,65
1.027,73
850,33
807,00
128,05

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

2.546.505,95

2.530.193,17

Neobežný majetok spolu

2.435.570,53

2.403.885,96

Dlhodobý hmotný majetok

2.064,904,61

2.033.220,04

Dlhodobý finančný majetok

370.665,92

370.665,92

Obežný majetok spolu

109.463,39

124.869,64

966,45

644,01

1.275,64

0

Krátkodobé pohľadávky

14.484,58

21.227,56

Finančné účty

92.736,72

102.998,07

1.472,03

1.437,57

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

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

PASÍVA
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Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.546.505,95

2.530.193,17

Vlastné imanie

2.216.731,45

2.232.616,04

2.216.731,45

2.232.616,04

50.517,77

35.335,18

8.104,00

1.230,00

794,43

158,75

41.619,34

33.946,43

0

0

279.256,73

262.241,95

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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 dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

3.841,71
10.463,47
7.488,28
10.339,80

EUR
EUR
EUR
EUR

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
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Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2018
o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2.000 EUR

2.000 EUR

0

-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
turnaj .....
Mesto Myjava – organizácia MFF Myjava
Nemocnica – občerstvenie pre darcov krvi
JD Brestovec – zájazd, kult.a šport. akcie
Únia nevidiacich – výr.akadémia,
občer.darčeky
SZZ Brestovec –zájazd, návšteva kult.pam.

-4-

100 EUR
70 EUR
500 EUR
50 EUR

100 EUR
70 EUR
500 EUR
50 EUR

0
0
0
0

300 EUR

300 EUR

0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2008
o dotáciách.

9. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 320-11924 Predmetom podnikania je:
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja
iným prevádzkovateľom živnosti
- Poskytovanie služieb v lesníctve
- Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Obecné lesy
Celkové náklady
136.954,96
Celkové výnosy
144.084,23
Hospodársky výsledok – zisk
7.129,27
Pestovateľská pálenica
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok – zisk

17.344,30
20.094,13
2.749,83

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
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Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) rozpočtom iných obcí
c) 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 štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie
grantu, transferu
uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

OÚ Trenčín – odbor školstva

Normatívne pre ZŠ

OÚ Trenčín – odbor školstva

Príspevok pre
predškolákov
Voľby prezidenta I.
kolo
Voľby prezidenta
II.kolo
Voľby do
europarlamentu
Komunálne voľby
2014
Vzdelávacie
poukazy
Príspevok na žiakov
so SZP
Odmena skladníka
CO
Podpora k plneniu si
školských po
Podpora
k strav.návykom
dieť.

Poskytovateľ

-1-

MV SR – OÚ Nové Mesto nad
Váhom
MV SR – OÚ Nové Mesto nad
Váhom
MV SR – OÚ Nové Mesto nad
Váhom
MV SR – OÚ Nové Mesto nad
Váhom
OÚ Trenčín – odbor školstva
OÚ Trenčín – odbor školstva
OÚ Trenčín – odbor školstva
ÚPSVaR Nové Mesto nad
Váhom
ÚPSVaR Nové Mesto nad
Váhom

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

51.694,00

51.694,00

0

1.139,00

1.139,00

0

1.320,00

1.230,00

90,00

1.140,00

1.004,60

135,40

1.455,96

1.281,36

174,60

1.602,55

1.602,55

0

685,62

685,62

0

103,00

103,00

0

80,40

80,40

0

83,00

81,83

1,17

197,68

147,56

50,12

-5-
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MDVaRR SR

stavebná

876,06

876,06

0

OÚ Trenčín

Životné prostredie

88,27

88,27

0

OÚ Nové Mesto nad Váhom

Register
obyvateľstva
Zo EU –„Aby nás
futbal spájal“
Zo ŠR – „Aby nás
futbal spájal“

310,86

310,86

0

7.619,21

7.619,21

0

896,37

896,37

0

69.291,98

68.840,69

451,29

TSK Trenčín
TSK Trenčín
Spolu

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

7.619,21
896,37

7.619,21
896,37

0
0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1.693,20
199,20

1693,20
199,20

0
0

VUC Trenčín
VUC Trenčín
VÚC
VUC Trenčín

Vypracovala: Anna Mocková

Predkladá: Ing. Dušan Duga

V Brestovci, dňa 26.3.2015
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 21.653,75 EUR.
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