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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 Neverice 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 21.3.2014 uznesením č. 16/2014
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 7.11.2014 uznesením OZ č. 52/2014 - RO č. 1/2014
- druhá zmena schválená dňa 13.11.2014 starostom – RO č. 2/2014
- tretia zmena schválená dňa 30.1.2015 starostom – RO č. 3/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014

502 644,28

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
215 753,34

183 677,43
300 290,40
18 676,45
500 569,62

196 786,49
290,40
18 676,45
202 546,96

173 739,62
315 790,11 040,2 074,66

190 406,96
1 100,11 040,13 206,38

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
215 753,34

Skutočnosť k 31.12.2014
199 675,81

% plnenia
92,55

Z rozpočtovaných celkových príjmov 215 753,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
199 675,81 EUR, čo predstavuje 92,55 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
196 786,49

Skutočnosť k 31.12.2014
199 385,41

% plnenia
101,32

Z rozpočtovaných bežných príjmov 196 786,49 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
199 385,41 EUR, čo predstavuje 101,32 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
152 057,74

Skutočnosť k 31.12.2014
152 201,31

% plnenia
100,09

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 123 767,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 124 110,55 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,28 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 15 985,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 15 858,13 EUR, čo je
99,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 531,09 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 4 291,76 EUR a dane z bytov boli v sume 35,28 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 15 739,12 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 119,01 EUR. K 31.12.2014
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 362,30 EUR.
Daň za psa – skutočný príjem bol v sume 366,- EUR, čo je 110,91 % plnenie. K 31.12.2014
obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 18,- EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva – skutočný príjem bol v sume 442,40 EUR, čo je
110,60 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 8 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7 848,49 EUR, čo je
98,11 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 7 478,24 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 370,25 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na poplatku v sume
1 081,03 EUR.
Daň za jadrové zariadenia – skutočný príjem bol v sume 3 575,74 EUR, čo je 100 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
13 715,-

Skutočnosť k 31.12.2014
16 170,35

% plnenia
117,90

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 434,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3 689,74 EUR, čo je
107,45 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 25,90
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3 663,84 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 850,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 935,- EUR, čo je
118,55 % plnenie.
Iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 4 411,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 525,61 EUR, čo je
125,27 % plnenie. Ide o príjem za miestny rozhlas, požičovné riadov, dom smútku, cintorínske
poplatky, kopírovanie, faxovanie, traktorové práce, príspevok rodičov na MŠ, ŠKD, stravné,
úroky na bankových účtoch, odvody z hazardných hier.
c) prijaté granty a transfery:
Z rozpočtovaných grantov a transferov 31 013,75 EUR bol skutočný príjem vo výške 31 013,75
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad vlády SR
Okresný úrad Nitra, odbor školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
organizačný
Ministerstvo vnútra
Obvodný úrad životného prostredia
Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor školstva
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionál.rozvoja
Obec Machulince
Obec Žikava
Obec Topoľčianky
NEVERNET
COOP Jednota

Suma v EUR
Účel
6 444,- Športové potreby
488,- Na výchovu a vzdelávanie MŠ
2 642,52 Voľby
4 128,06 Matrika, evidencia obyvateľov
63,26 Ochrana prírody, vôd, ovzdušia
16 131,- Prenesené kompetencie ZŠ,
vzdelávacie poukazy
656,91 Spoločný obecný úrad - stavebný
20,20,20,200,200,-

Nitriansky cyklomaratón
Nitriansky cyklomaratón
Nitriansky cyklomaratón
Stolný tenis
Dni obce, Deň úcty k starším

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
290,40

Skutočnosť k 31.12.2014
290,40

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 290,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
290,40 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Ide o príjem z predaja pozemkov.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
18 676,45

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných finančných príjmov 18 676,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Výdavky kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie boli kryté bežným rozpočtom
a preto nebolo potrebné dopĺňať príjmové finančné operácie.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
202 546,96

Skutočnosť k 31.12.2014
190 960,06

% čerpania
94,23

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 202 546,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 190 960,06 EUR, čo predstavuje 94,23 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
190 406,96

Skutočnosť k 31.12.2014
178 820,06

% čerpania
93,91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 190 406,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 178 820,06 EUR, čo predstavuje 93,91 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 84 399,34 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 79 649,75 EUR,
čo je 94,37 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov:
1. obecného úradu (starosta obce, hlavná kontrolórka, odborná referentka-matrikárka, odborná
referentka-učtovníčka, zriadenkyňa-upratovačka, vodič-údržbár-robotník, zamestnankyňa pre
sociálne služby do 31.8.2014)
2. základnej školy (3 pedagogický zamestnanci, školníčka) do 31.8.2014 – zrušenie ZŠ
3. materskej školy (2 pedagogický zamestnanci, školníčka)
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4. školského klubu detí (1 pedagogický zamestnanec) do 31.8.2014 – zrušenie ŠKD
5. školskej jedálne (1 kuchárka, 1 vedúca školskej jedálne)
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 31 694,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 29 116,95 EUR,
čo je 91,87 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 64 060,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 59 849,02 EUR,
čo je 93,43 % 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 7 312,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 7 264,61 EUR, čo
predstavuje 99,35 % čerpanie. Transfery boli poskytnuté TJ, dôchodcom, pri uvítaní detí,
na Spoločný stavebný úrad, CVČ v Zlatých Moravciach, obci Jelenec, na odstupné
pre zamestnancov zrušenej ZŠ a ŠKD, na náhrady pri PN a na členské príspevky
do regionálnych združení.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2 940,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 2 939,73 EUR, čo
predstavuje 99,99 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
1 100,-

Skutočnosť k 31.12.2014
1 100,-

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 100,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 1 100,- EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Táto suma predstavuje čerpanie kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej
dokumentácie Materskej školy – zateplenie objektu, zníženie energetickej náročnosti.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
11 040,-

Skutočnosť k 31.12.2014
11 040,-

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 11 040,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 11 040,- EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Táto suma predstavuje čerpanie finančných výdavkov na splácanie istiny z prijatého úveru.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
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

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
199 385,41
178 820,06
+ 20 565,35
290,40
1 100,- 809,60
+ 19 755,75
- 6 444,+ 13 311,75
0,11 040,-

- 11 040,199 675,81
190 960,06
+ 8 715,75
- 6 444,+ 2 271,75

Prebytok rozpočtu v sume 19 755,75 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 6 444,- EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 13 311,75 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
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 444,- EUR, a to na :
- podporu športu mládeže (futbal a stolný tenis) – nákup športových potrieb a oblečenia
v sume 6 444,- EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 11 040,- EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu v sume 11 040,- EUR

8

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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
5 350,1 013,06
0
6 363,06

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel – 1,25 %
Úbytky - regenerácia pracovnej sily
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
174,19
663,79
650,187,98

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

1 832 445,96

1 576 918,85

Neobežný majetok spolu

1 809 572,58

1 558 154,57

Dlhodobý hmotný majetok

1 689 225,64

1 437 807,63

Dlhodobý finančný majetok

120 346,94

120 346,94

Obežný majetok spolu

21 458,06

18 584,48

12,75

17,89

Krátkodobé pohľadávky

2 768,86

1 986,05

Finančné účty

18 676,45

16 580,54

Časové rozlíšenie

1 415,32

179,80

z toho :

z toho :
Zásoby
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

1 832 445,96

1 576 918,85

441 708,66

330 111,33

Výsledok hospodárenia

441 708,66

330 111,33

Záväzky

116 958,89

94 429,11

13 729,97

4 840,-

174,19

187,98

14 739,73

12 126,13

88 315,-

77 275,-

1 273 778,41

1 152 378,41

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
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 bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné (rezerva na audit, na odstupné, soc.fond)

77 275,- EUR
4 243,09 EUR
4 415,87 EUR
3 333,31 EUR
5 161,84 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 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 8/2012 o dotáciách, 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-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
turnaj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

828,29 EUR

828,29 EUR

0

-4-
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K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 8/2012
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

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

Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové ani príspevkové organizácie a nemá založené ani iné
právnické osoby.
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-

Úrad vlády SR

Športové potreby

6 444,-

Okresný úrad Nitra,
odbor školstva
Okresný úrad Nitra,
odbor organizačný
Ministerstvo vnútra

Na výchovu a vzdelávanie MŠ

488,-

Voľby

2 642,52

0

6 444,-

488,-

0

2 642,52

0

4 128,06

0

Obvodný úrad životného Ochrana prírody, vôd, ovzdušia
63,26
63,26
prostredia Nitra
Okresný úrad Nitra,
Prenesené kompetencie ZŠ,
16 131,16 131,odbor školstva
vzdelávacie poukazy
Ministerstvo dopravy,
656,91
Spoločný obecný úrad - stavebný
656,91
výstavby
a regionál.rozvoja
Transfer z Úradu vlády SR bol použitý v zmysle uzatvorenej zmluvy do 31.3.2015 .

0

Matrika, evidencia obyvateľov

4 128,06

0
0

11

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Jelenec
Obec
Machulince
Žikava
Topoľčianky
e)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

100,-

100,-

0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

20,20,20,-

20,20,20,-

0
0
0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neprijala a ani neposkytla žiadne finančné prostriedky do rozpočtu VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nerobí programový rozpočet podľa uznesenia OZ č. 15/2014 zo dňa 21.3.2014.

Vypracovala a predkladá: Monika Zúziková
V Nevericiach dňa 20.5.2015

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume
13 311,75 EUR použiť :
- 10 % na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 331,17 EUR
- 90 % na krytie výdavkových finančných operácií – splácanie úveru vo výške
11 980,58 EUR
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