Záverečný účet obce Hurbanova Ves
za rok 2014

Hurbanova Ves, marec 2015
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1. Rozpočet obce na rok 2014
Obec v roku 2014 mala zostavený rozpočet. Rozpočet obce bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 16.12.2013 uznesením č. 3.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

111 825 € Bežné výdavky
2 000 € Kapitálové výdavky
0 € Finančné operácie
113 825 € Výdavky spolu

108 695 €
25 000 €
0€
133 695 €

Rozpočet obce bol zmenený rozpočtovým opatrením č. 1 schváleným dňa 31.3.2014
uznesením č. 2.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia bez
finančných operácií

Schválené
111 825 €
2 000 €
19 870 €
133 695 €
108 695 €
25 000 €
0€
133 695 €
0€

Upravené
101 825 €
2 000 €
29 870 €
133 695 €
108 695 €
25 000 €
0€
133 695 €
0€

-19 870 €

-29 870 €

Hospodárenie obce sa riadilo schváleným rozpočtom na rok 2014.
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Schválené
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

111 825 €
2 000 €
19 870 €
133 695 €

Upravené
101 825 €
2 000 €
29 870 €
133 695 €

Skutočnosť
96 325 €
0€
33 091 €
129 416 €

Plnenie
94,60%
0,00%
110,78%
96,80%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Rozpočtované príjmy na rok 2014 boli 33 000 € a poukázané prostriedky zo ŠR k 31.12.2014
boli vo výške 37 766 €. Plnenie predstavuje 114,44 %.
b) Daň z nehnuteľností
Rozpočtované príjmy na rok 2014 boli 48 780 € a skutočný príjem k 31.12.2014 bol vo výške
40 229 €, čo predstavuje plnenie 82,47% a z toho
- príjmy dane z pozemkov boli vo výške 24 952 €,
- dane zo stavieb boli vo výške 14 692 €,
- dane z bytov a nebytových priestorov 585 €,
k 31.12.2014 obec eviduje celkové pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 12 926 €.
c) Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 180 €, skutočné plnenie k 31.12.2014 bolo 169 € ,
celkové nedoplatky k 31.12.2014 sú vo výške 22 € a plnenie predstavuje 94,00 %.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 20 € a skutočný
príjem k 31.12.2014 bol 11 €, čo predstavuje plnenie 55,00 %.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol v rozpočte 7 700 €, plnenie
príjmov k 31.12.2014 bolo 7 608 €, čo predstavuje 98,81 %. Celkové nedoplatky
k 31.12.2014 sú vo výške 1 313 €.

4

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy
a) Príjmy z vlastníctva majetku
Rozpočtovaný príjem na rok 2014 bol vo výške 5 375 €, skutočný príjem k 31.12.2014 bol vo
výške 5 664 € (z toho 1 799 € z prenajatých pozemkov, 3 633 € z prenajatých budov, 232 €
výpožičky zariadení – predovšetkým riad), čo predstavuje plnenie 105,38 %. Ide o príjem
z prenajatých budov, priestorov a zariadení vo vlastníctve obce.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky a správne poplatky (221) boli rozpočtované vo výške 470 € a príjem
k 31.12.2014 bol vo výške 1 478 €, čo predstavuje 314,47 %.
Ostatné poplatky a platby (223) boli rozpočtované vo výške 139 € a príjem k 31.12.2014 bol
vo výške 64 €, čo predstavuje 47,71 %.
Príjem z úrokov z financií na bankových účtoch je k 31.12.2014 vo výške 15 €.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy
Obec prijala nasledovné granty a transfery
a) zo štátneho rozpočtu
Dotácia na prenesené kompetencie výkonu štátnej správy na úseku
územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania

269,70 €

- mzdy
- odvody do poisťovní
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Dotácia na prenesené kompetencie výkonu štátnej správy na úseku cestnej
dopravy a pozemných komunikácií

0,00 €
0,00 €
269,70 €
0,00 €

- mzdy
- odvody do poisťovní
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Dotácia na prenesené kompetencie výkonu štátnej správy na úseku
starostlivosti o životné prostredie

9,60 €
2,93 €
0,00 €
0,00 €

- mzdy
- odvody do poisťovní
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Dotácia na prenesené kompetencie výkonu štátnej správy na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra obyvateľov SR
- mzdy
- odvody do poisťovní
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
Účelová dotácia na bežné výdavky na
- voľby
- oprava chodníkov
Spolu granty a transfery zo štátneho rozpočtu

12,53 €

27,18 €
20,75 €
6,43 €
0,00 €
0,00 €
95,70 €
0,00 €
0,00 €
95,70 €
0,00 €
1 685,78 €
1 685,78 €
0,00 €
2 090,89 €

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 2 090,89 € boli použité v súlade
s ich účelom. V roku 2014 bol čerpaný transfer z roku 2013 vo výške 10 000 €, ktorý bol
bolo presunutý v súlade s podmienkami čerpania transferu.
b) od ostatných subjektov
Transfery od obyvateľov obce na prevádzku ČOV boli rozpočtované vo výške 3 700 €,
pričom skutočné plnenie k 31.12.2014 bolo 900 €, čo predstavuje 24,32 %.
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4) Kapitálové príjmy
a) Príjem z predaja kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 0 €.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 0 €, čo predstavuje 0 %
plnenie, nakoľko v roku 2014 nebol odpredaný z majetku obce žiaden nehnuteľný majetok.
5) Príjmové finančné operácie
V roku 2014 boli príjmové finančné operácie vo výške 33 091 €, z toho je 10 000 € je presun
prostriedkov na opravu chodníkov z roku 2013. Suma 10 816 € sú prostriedky z rezervného
fondu obce a 12 275 € sú prostriedky z Fondu na opravy, údržbu prevádzku majetku obce,
ktoré boli použité na opravy a rekonštrukciu chodníkov v obci, rekonštrukciu miestnych
komunikácií a rekonštrukciu parkovacích plôch pri cintoríne.
Príjem z podnikateľskej činnosti (vodovod a čistenie odpadových vôd) bol v roku 2014
účtovaný vo výške 13 639 € ako mimorozpočtové príjmy.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou neboli, nakoľko obec nemá
žiadne rozpočtové organizácie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou neboli, nakoľko obec
nemá žiadne rozpočtové organizácie.
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
Schválené
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

108 695 €
25 000 €
0€
133 695 €

Upravené
108 695 €
25 000 €
0€
133 695 €

Skutočnosť
95 975 €
19 441 €
13 650 €
129 066 €

Plnenie
88,30%
77,76%
0,00%
96,54%

Náklady súvisiace s prevádzkou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú výdavky
podnikateľskej činnosti obce a nie sú súčasťou rozpočtovaných výdavkov obce (sú uvedené
v položke mimorozpočtové príjmy a výdaje).
1) Bežné výdavky
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 20 733 € a skutočné čerpanie k 31.12.2014
bolo vo výške 21 503 €, čo predstavuje 103,71 %. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov OcÚ a osôb vykonávajúcich činnosti na základe dohody o vykonaní práce.
b) Odvody
Rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 7 582 € a skutočne čerpané k 31.12.2014 bolo
7 495 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. Čerpanie
predstavuje 98,85 %.
c) Cestovné
Na rok 2014 bol rozpočet 150 € a skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 29 €.
Čerpanie predstavuje 19,11 %.
d) Energie, telefónne poplatky a poštové poplatky
Rozpočet na rok 2014 bol 10 690 € a skutočne čerpané k 31.12.2014 bolo 19 310 €, z toho
energie 17 920 € a telefónne a poštové poplatky 1 390 €. Čerpanie predstavuje 180,63 %.
e) Materiál
Rozpočet na rok 2014 bol 7 985 € a skutočne čerpané k 31.12.2014 bolo 6 738 €, z toho
prevádzkové zariadenia 1 023 €, knihy a časopisy 622 €, reprezentačné 60 €, kancelárske
potreby 303 €, materiál pre organizovanie akcií 544 €, PHM (zimná údržba a kosenie) 100 €,
verejné osvetlenie 676 €, materiál na ČOV a vodáreň 1 246 € a všeobecný materiál 2 164 €.
Čerpanie predstavuje 84,38 %.
f) Opravy a údržba
Rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 13 650 € a skutočne čerpané k 31.12.2014 bolo
17 646 €, z toho opravy a údržba chodníkov budov 10 282 €, opravy a údržba strojov
a zariadení 874 €, opravy a údržba verejného osvetlenia 844 €, údržba výpočtovej techniky
333 €, opravy a údržba cintorína 3 571 €, údržba ČOV a vodárne 1 742 €. Čerpanie
predstavuje 129,27 %.
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g) Prídel do sociálneho fondu
Rozpočet na rok 2014 bol 180 €, plnenie k 31.12.2014 bolo 116 €. Čerpanie predstavuje
64,47 %.
h) Služby
Z rozpočtovaných 19 440 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 bolo 27 980 €, z toho poistné
2 968 €, nakladanie z odpadmi 11 240 €, audit a právne služby 4 392 €, školenia 145 €,
opravy a rozbory voda a kanalizácia 1 284 €, poplatky v banke 410 €, dohody o vykonaní
práce (kosenie, drobné opravy, účtovníctvo) 3 576 € a ostatné služby (update účtovného
softwaru, elektronická zbierka zákonov EPI a pod.) 3 965 €. Čerpanie predstavuje 143,93 %.
i) Transfery a príspevky
Rozpočet na rok 2014 bol 10 465 €, plnenie k 31.12.2014 bolo 10 493 €, z toho členské
príspevky ZMOS 294 €, transfer spoločnému stavebnému úradu v Senci 822 €, príspevok na
bývanie 8 365 € a príspevok dôchodcom 1 012 €. Čerpanie predstavuje 100,26 %.
j) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec nemala v sledovanom období žiadne úvery.
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014 bol 25 000 €, plnenie k 31.12.2014 bolo 19 441 € na rekonštrukciu
chodníkov v obci. Čerpanie predstavuje 77,76 %.
3) Mimorozpočtové výdaje
Výdavky na podnikateľskú činnosť (vodovod, kanalizácia a ČOV) boli vo výške 25 218 €.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Nie sú založené.

4. Hodnotenie plnenia programov obce v roku 2014
Hodnotenie finančného plnenia programov obce (Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu
verejnej správy k 31.12.2014 FIN 1-04) je v prílohe č. 1 tohto záverečného účtu.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
v roku 2014
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške min. 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond
Suma
Počiatočný stav k 1.1.2014
7 574 €
Prírastky - z prebytku hospodárenia
3 242 €
- ostatné prírastky
0€
Úbytky - krytie schodku hospodárenia
0€
- ostatné úbytky (rekonštrukcia chodníkov)
10 816 €
Konečný stav k 31.12.2014
0€
Prostriedky fondu neboli vedené na samostatnom bankovom účte a boli súčasťou bankových
účtov obce. Prostriedky rezervného fondu vo výške 10 816 € boli použité na odstránenie
havarijného stavu – rekonštrukciu chodníkov v obci.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond
Počiatočný stav k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- ostatné úbytky
Konečný stav k 31.12.2014
Sociálny fond je vedený na samostatnom bankovom účte.

Suma
1 311 €
116 €
14 €
0€
3€
1 438 €

Fond na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce
Obec vytvára fond na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce, ktorý je tvorený z prebytku
hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Tvorba fondu v roku 2014 predstavuje
nerozdelený výsledok hospodárenia obce za rok 2013. Použitie prostriedkov fondu na opravy,
údržbu a prevádzku majetku obce je v kompetencii starostu obce. Z fondu boli použité
prostriedky na vykrytie schodku hospodárenia za predchádzajúce roky a ostatné úbytky boli
použité na opravy a rekonštrukcie chodníkov v obci.

Fond na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce
Suma
Počiatočný stav k 1.1.2014
72 746 €
Prírastky - z prebytku hospodárenia
29 182 €
- ostatné prírastky
0€
Úbytky - krytie schodku hospodárenia z podnikateľskej činnosti
20 350 €
- záväzky predchádzajúcich rokov
0€
- ostatné úbytky (finančné operácie)
22 275 €
Konečný stav k 31.12.2014
59 303 €
Prostriedky fondu nie sú vedené na samostatnom bankovom účte a sú súčasťou bankových
účtov obce.
10

6. Finančné usporiadanie vzťahov so založenými a zriadenými
právnickými osobami, štátnym rozpočtom, štátnymi fondmi, fondmi
EU a ostatnými poskytovateľmi transferov za rok 2014
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.
Obec v roku 2014 neposkytla dotácie, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Poskytovateľ,
prijímateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Finančné usporiadanie so štátnym rozpočtom
MF SR
Voľby
Finančné usporiadanie s ostatnými poskytovateľmi transferov na
bežné výdavky
Obyvatelia obce
Bežné výdavky
Finančné usporiadanie so štátnymi fondmi a fondmi EU
Finančné usporiadanie s ostatnými poskytovateľmi transferov na
kapitálové výdavky

Suma
Suma
poskytnutých použitých
prostriedkov prostriedkov

Rozdiel

1 686 €
1 686 €

1 686 €
1 686 €

0€
0€

900 €

900 €

0€

900 €
0€

900 €
0€

0€
0€

0€

0€

0€
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7. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok
2014
BEŽNÝ ROZPOČET
Bežné príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia
KAPITÁLOVÝ
ROZPOČET
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia
ROZPOČET SPOLU
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia

Schválené

Upravené

Skutočnosť

Plnenie

111 825 €
0€
111 825 €

101 825 €
0€
101 825 €

96 325 €
0€
96 325 €

94,60%
0,00%
94,60%

108 695 €
0€
108 695 €
3 130 €

108 695 €
0€
108 695 €
-6 870 €

95 975 €
0€
95 975 €
350 €

88,30%
0,00%
88,30%

Schválené

Upravené

Skutočnosť

Plnenie

2 000 €
19 870 €
21 870 €
25 000 €
0€
25 000 €
-3 130 €

2 000 €
29 870 €
31 870 €
25 000 €
0€
25 000 €
6 870 €

0€
33 091 €
33 091 €
19 441 €
13 650 €
33 091 €
0€

0,00%
110,78%
103,83%
77,76%
100,00%
132,36%

Schválené
111 825 €
2 000 €
19 870 €
133 695 €
108 695 €
25 000 €
0€
133 695 €
0€

Upravené
101 825 €
2 000 €
29 870 €
133 695 €
108 695 €
25 000 €
0€
133 695 €
0€

Skutočnosť
96 325 €
0€
33 091 €
129 416 €
95 975 €
19 441 €
13 650 €
129 066 €
350 €

Plnenie
94,60%
0,00%
110,78%
96,80%
88,30%
77,76%
100,00%
96,54%

Z prebytku hospodárenia v roku 2014 vo výške 350 €, ktorý bol 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 previesť sumu 350 € do rezervného fondu.
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8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

Počiatočný stav k Konečný stav k
1.1.2014
31.12.2014
1 955 684 €
2 568 090 €
1 822 879 €
2 457 657 €
0€
1 731 197 €
91 682 €
132 805 €

30 792 €
2 335 183 €
91 682 €
110 433 €

0€
0€
0€
14 985 €
117 820 €
0€
0€
0€

0€
0€
0€
23 225 €
87 208 €
0€
0€
0€

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Počiatočný stav k Konečný stav k
1.1.2014
31.12.2014
1 955 684 €
1 824 566 €
473 133 €
448 672 €
0€
0€
473 133 €
12 096 €

0€
0€
448 672 €
3 486 €

10 800 €
0€
1 281 €
15 €
0€
1 470 455 €

800 €
0€
1 407 €
1 279 €
0€
1 372 408 €
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9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje záväzky vo výške 2 686 €, z čoho suma 1 407 € je sociálny fond.
Ostatné záväzky sú faktúry v lehote splatnosti na bežné prevádzkové výdavky (ZSE, SPP,
AVE, T-COM, atď.)
Obec nemá uzatvorené žiadne lízingové zmluvy.
Obec nemá uzatvorené žiadne zmluvy o úvere.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
v roku 2014
Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti
Výnosy
Obec Hurbanova
Náklady
Ves
Hospodársky výsledok

Suma v EUR
73 290 €
81 471 €
-8 181 €

Strata z podnikateľskej činnosti obce je hradená z prebytku bežného rozpočtu obce.
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11. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi:
a)
prerokovalo záverečný účet obce Hurbanova Ves za rok 2014:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia bez
finančných operácií
b)
c)

d)

Schválené
111 825 €
2 000 €
19 870 €
133 695 €

Upravené
101 825 €
2 000 €
29 870 €
133 695 €

Skutočnosť
96 325 €
0€
33 091 €
129 416 €

Plnenie
94,60%
0,00%
110,78%
96,80%

108 695 €
25 000 €
0€
133 695 €
0€

108 695 €
25 000 €
0€
133 695 €
0€

95 975 €
19 441 €
13 650 €
129 066 €
350 €

88,30%
77,76%
0,00%
96,54%

-19 870 €

-29 870 €

-19 091 €

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad,
schvaľuje použitie prebytku rozpočtu za rok 2014 vo výške 350 €, ktorý bol 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 previesť do rezervného fondu obce.
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hurbanova
Ves za rok 2014.

V Hurbanovej Vsi, dňa 9.3.2015

Ing. Ľubomír Petrák, CSc.
starosta obce
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