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Záverečný účet Obce Diviaky nad Nitricou za rok 2014.
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 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 a schválený OZ dňa
10.12.2013, uznesením č. 48/2013 ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schválený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
V priebehu roka bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali
schvaľovaniu v OZ a starostom obce:
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 OZ prijaté dňa 23.10.2014 uzn., OZ č. 38/2014
- Rozpočtové opatrenia na základe úpravy prenesených kompetencií KŠÚ Trenčín
/schválené starostom obce č.1/2014/S, č.2/2014,č.3/2014/S/.
Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy (bežné) RO s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky (bežné) RO s právnou
subjektivitou
Rozpočet obce

829 561

Rozpočet
po zmenách
855 081

Rozpočet
%
plnenie
plnenia
886 439,99 103,67

801 471

819 368

839 430,28

102,45

12 517
15 573

12 517
23 196

23 812,07
23 197,64

190,24
100,00

829 561

855 081

873 074,86

102,10

314 162
14 346
15 240
485 813

321 362
5 146
18 240
510 333

327 875,44
5 531,46
18 720,00
520 947,96

102,03
107,49
102,63
102,08

0

0

13 365,13
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
855 081,00

Skutočnosť k 31.12.2014
886 439,99

% plnenia
103,67

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Skutočnosť je porovnávaná s rozpočtom po zmenách (úpravách).
v celých €
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie
100 – daňové príjmy
111 výnos dane pre územnú samosprávu

Schválené
2014

Upravené
2014

Skutočné k % pln. voči
31.12.2014 upr. rozp.

421 870

421 870

435 964,44

103,3

365 908

365 908 375 807,74

102,7

121 Daň z nehnuteľnosti

28 482

28 482

37 148,31

130,4

133 miestne dane a poplatky

27 480

27 480

23 008,39

83,7

Vybrané ukazovatele:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Podielové dane sú určené na financovanie originálnych kompetencií v školstve, v sociálnej
oblasti a ostatnej činnosti. V roku 2014 došlo k navýšeniu podielových daní zo štátneho
rozpočtu, čo malo pozitívny vplyv. Z predpokladanej finančnej čiastky po zmenách v sume
365 908 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume
375 807,74 €, čo predstavuje plnenie na 102,7 %.
b) Daň z nehnuteľností
Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 15 874,04 € a dane zo stavieb 21 141,81 € ,
z bytov 132,46 €. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
vo výške 585,89 €.
c) Daň za psa
Príjmy boli rozpočtované sumou 1 680 €, skutočný príjem k 31.12.2014 predstavuje 1 800 €,
čo je 107,1 % plnenie. K 31.12.2014 evidujeme pohľadávky vo výške 108,00 €.
d) Poplatok za komunálny odpad
Z rozpočtovaných 25 800 € bol skutočný príjem 21 208,39 €, čo je 82,2 % plnenie.
K 31.12.2014 evidujeme pohľadávky vo výške 2 518,94 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
v celých €
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie
200 – nedaňové príjmy

Schválené
2014

Upravené
2014

Skutočné k % pln. voči
31.12.2014 upr. rozp.

20 080

20 080

19 716,04

98,2

212 príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov

3 300

3 300

2 504,38

75,9

221 administratívne poplatky

8 500

8 500

6 701,00

78,8

150

150

158,00

105,3

7 550

7 550

6 107,08

80,9

30

30

28,96

96,5

550

550

4 216,62

766,7

222 pokuty a penále
223 poplatky a platby z nepriemysel.,a náhod.
predaja a služieb
240 úroky z ZBU, TV
292 ostatné príjmy z refundácií, dobropisov, náhrad
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Vybrané ukazovatele:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Obec v rámci tejto položky rozpočtovala príjmy z nájmov budov, priestorov a objektov, a to
konkrétne z nájmu kultúrneho domu (predajné akcie). Pohľadávky k 31.12.2014 obec
neeviduje.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky
Tvoria ich príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov v sume
3 000 €.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Ide tu o príjem za relácie v MR (705,00 €), platby za opatrovateľskú činnosť (3 211,75 €),
príjem za smetné popolnice (595,33 €), za dom smútku (110,00 €) a z recyklačného fondu
(0 €). V roku 2014 obec pristúpila k vyberaniu poplatku za užívanie hrobových miest, kedy
bolo vyinkasovaných 1 285,00 € (tzv. cintorínske poplatky).
c) Pokuty a penále
Príjem bol poukázaný obci z Ministerstva vnútra, správa pokút Trnava vo výške 158,00 €
(rozpočtovaný sumou 150,00 €).
d) Úroky z tuzemských vkladov
Jedná sa o úroky z bežného účtu vo výške 28,96 € k 31.12.2014 a rozpočtované sumou
30,00 €.
e) Iné nedaňové príjmy
Ostatné príjmy
Patrí sem príjem z výťažku z lotérií (2 984,64 €), príjmy z dobropisov a refundácií (1 170,98
€), príjmy za vrátenie popl. registrácia inf. systému os. údajov (60,00 €) a príjmy z mylných
platieb (1,00 €).
3) Bežné príjmy – Granty, dotácie a transfery:
v €
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie
312 – transfery v rámci verejnej správy
312 Transfer pre ZŠ s MŠ

Schválené
2014

Upravené
2014

Skutočné k % pln. voči
31.12.2014 upr. rozp.

354 200

363 459 383 749,80

105,58

349 129

353 288 367 211,88

103,94

312 Dotácia a transfer na činnosť obce

5 071

10 171

16 537,92

Prijaté dotácie a transfery:
P.č. Poskytovateľ

Účel

Poskytnutá
suma

Vyčerpaná
suma

1.

ÚPSVaR Nováky

Rodinné prídavkyzáškoláctvo

611,52

611,52

2.

Obv.Ú Prievidza

Odmena skladníka CO

192,00

138,60

3.

Obv.Ú Prievidza

Voľby komunálne,
prezidentské, do EP

5 711,82

5 711,82

4.

KÚŽP Trenčín

Ochrana ovzdušia a život.

165,38

165,38

162,60

v€
Vrátené –
zúčtované
(vyčerpané
v r.
2015)Uz

53,40
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prostr.
MV SR

Obnova evidencie
pozemkov

369,44

369,44

MV SR

Hlásenie pobytu obyvateľov

582,45

582,45

MV SR

Matričná činnosť

3 905,31

3 905,31

6.

MF SR

Výmena okien v MŠ

5 000,00

5 000,00

7.

OÚ Trenčín
Odbor školstva

Školstvo –prenes. komp.- na
mimoriadne odmeny a
odvody

2 713,00

2 713,00

8.

ÚPSVaR Prievidza Školstvo - podpora
nezamestnanosti v samospr.

3 195,78

3 195,78

9.

OÚ Trenčín –
odbor školstva

273,00

273,00

5.

Školstvo – pre žiakov zo
sociálne znevýhod.
prostredia

10. OÚ Trenčín –
odbor školstva

Školstvo - prenesené
kompetencie

11. OÚ Trenčín –
odbor školstva

Školstvo – vzdelávacie
poukazy

4 893,10

4 893,10

12. OÚ Trenčín –
odbor školstva

Školstvo-výchova a
vzdelanie detí v predškol.
veku

2 116,00

2 116,00

13. OÚ Trenčín –
odbor školstva

Školstvo - na dopravu
žiakov

10 340,00

10 188,50

557,00

557,00

0,00

0,00

14. ÚPSVaR Prievidza Stravné pre deti v hmot.
núdzi
15. ÚPSVaR Prievidza Školské potreby pre deti v
hm., núdzi

343 124,00 334 959,06

8 164,94

151,50

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Obci priznalo MF SR účelovú dotáciu na akciu „výmena okien v materskej škole na
bežné výdavky“ s možnosťou čerpania do 31.3.2015. Dotácia bola vyčerpaná 22.1.2015.
Finančné prostriedky na prenesené kompetencie školstva (normatívne aj nenormatívne
prostriedky) boli pridelené obci vo výške 363 186,10 € a obec ich aj previedla základnej
škole, ktorá ich k 31.12.2014 vyčerpala vo výške 354 869,66 €. Prostriedky na prenesené
kompetencie (riadok 10 tabuľky) a na dopravu žiakov (riadok 13 tabuľky) vo výške 8 316,94€
boli použité v zákonnej lehote do 31.3.2015. Finančné prostriedky uvedené v riadkoch 8, 9
a 14 tabuľky v celkovej sume 4 025,78 € obec preúčtovala ZŠ s MŠ v priebehu roka 2014,
ktoré k 31.12.2014 ZŠ s MŠ aj vyčerpala.
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4) Kapitálové príjmy:
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie
230 – Kapitálové príjmy
233 Príjmy z predaja pozemkov

Schválené
2014

Upravené
2014

v €
Skutočné k % pln. voči
31.12.2014 upr. rozp.

0

0

0

0

0

0

5) Príjmové finančné operácie:
v€
Ekon.
klasif.

Názov podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné operácie výdavkové spolu:
453 Zostatok prostriedkov zo ŠR z predch., rokov

Schválené
2014

Upravené
2014

Skutočné k % pln.
31.12.2014 voči upr.
rozp.

12 517

12 517

23 812,07

190,24

12 517

12 517

23 812,07

190,24

0

0

0

0

454002 Prevod z rezervného fondu

Schválený rozpočet na rok 2014 zohľadňoval predpokladané nevyčerpané prostriedky ZŠ s
MŠ k 31.12.2013 vo výške 12 517 €. Skutočný stav nevyčerpaných prostriedkov bol vo výške
23 812,07 € a to:
a) prenesené kompetencie 18 673,64 €
b) doprava žiakov 293,50 €
c) na ind. potreby-bež. výd.-výmena okien MŠ 4 000 €
d) školstvo-na zvýšenie platov 844,93 €
Uvedenú sumu obec zapojila v roku 2014 cez finančné operácie príjmové (ek.klasifikácia
453) a vrátila ich späť ZŠsMŠ, ktorá tieto prostriedky použila v zákonnej lehote do 31.3.2014.
Finančné prostriedky vo výške 844,93 €, ktoré ZŠ s MŠ nevyčerpala, vrátila obci a obec ich
v zákonnej lehote odviedla Ministerstvu financií. Uvedené v upravenom rozpočte zohľadnené
nebolo.
Uznesením OZ č. 3/2014 z 20.3.2014 obec pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2013
schválila použitie rezervného fondu na splácanie istiny poskytnutých bankových úverov
PRIMA bankou Prievidza a SLZB Trenčín. Obec k uzneseniu neprijala rozpočtové opatrenie
a splácanie istiny úveru zabezpečila z bežného rozpočtu.
6) Bežné príjmy ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou:
a) Bežné príjmy - prevod vlastných príjmov ZŠ s MŠ do rozpočtu obce
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie

Schválené
2014

Upravené
2014

v €
Skutočné k % pln. voči
31.12.2014 upr. rozp.

Bežné príjmy spolu

15 573

23 196

23 197,64

100,01

200 – nedaňové príjmy ZŠ s MŠ

15 573

5 423

5 425,61

100,05

0

840

840,35

100,04

15 573

4 583

4 583,00

100,00

0

0

2,26

0

17 773

17 772,03

212 Príjmy z prenajatých budov, priest., a objektov
223 administratívne poplatky a iné platby
243 úroky z ZBU
300 – Granty, dotácia a transfery

99,99

Základná škola vyinkasovala príjmy od rodičov detí navštevujúcich MŠ, ŠKD
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v podobe poplatkov vo výške 4 583,00 €, ako aj príjmy z nájmov vo výške 840,35 €, ktoré
k 31.12.2014 celé vyčerpala.
ZŠ s MŠ vyinkasovala poplatky za režijné náklady cudzích stravníkov, rodičov detí ŠJ
a zamestnancov (príjem 300 – Granty) v sume 9 222,10 €. Uvedená suma bola k 31.12.2014
vyčerpaná.
ZŠ s MŠ prijala na darovací účet nasledovné transfery (ktoré boli zapojené do rozpočtu
ZŠ s MŠ v príjmovej aj vo výdavkovej časti, príjem 300 – Granty) v celkovej sume
8 549,93€:
1. Projekt „Sme v škole“ – darca „Nadácia PETIT ACADEMY“ – suma 164,93 € (na
učebné pomôcky)
2. Dar od obce Diviacka Nová Ves na nákup učebných pomôcok – športové sady na
školské ihrisko – suma 350,--€.
3. Dar od firmy PBS Consulting trade s .r. o. na nákup učebných pomôcok – športové
sady na školské ihrisko – suma 180,-- €.
4. Dar Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ na školské ihrisko – nákup učebné
pomôcky – športové sady na školské ihrisko – suma 7 585,--€.
5. Dary na školské ihrisko od jednotlivcov na nákup učebných pomôcok – športové
sady na školské ihrisko – suma 270,--€.
Uvedené finančné prostriedky podľa bodov 1. – 5. boli v celej sume vyčerpané a zúčtované.
Zostatok na darovacom účte k 31.12.2014 je rovnaký ako za predchádzajúci rok 2013 a to
vo výške 549,95 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR
v€
Upravený rozpočet na rok
2014
344 748

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

352 126,90

102,18

z toho:
1) Bežné výdavky (bez výdavkov ZŠ s MŠ):
v€

Funkč.
klasif.

Názov podľa funkčnej klasifikácie

Bežné výdavky spolu:
01.1.1.6

Výdavky verejnej správy

01.1.2

Schválené
2014
314 162

Upravené
2014

Skutočné k % pln. voči
31.12.2014 upr. rozp.

321 362

327 875,44

102,03

141 384

141 384

135 049,61

95,52

Finančná a rozpočtová oblasť

1 320

1 320

740,04

56,06

0.1.3.3

Matričná činnosť

6 529

6 529

7 253,79

111,10

01.6.0

Všeobecné verej.služby inde neklasif.-voľby

0

0

5 711,82

01.7.0

Transakcie verejného dlhu

5 100

5 100

4 004,65

78,52

02.2.0

Civilná obrana

112

112

138,60

123,75
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03.2.0

Požiarna ochrana

04.5.1

Cestná doprava

05.1.0

150

150

91,82

61,21

7 400

7 400

1 315,12

17,77

Nakladanie s odpadmi

51 000

51 000

65 341,19

128,12

06.2.0

Rozvoj obcí

15 495

12 495

16 245,85

130,02

06.4.0

Verejné osvetlenie

25 480

25 480

19 164,12

75,21

08.1.0

Rekreačné a športové služby

13 300

14 350

15 626,96

108,90

0.8.2.0

Kultúrne služby

5 850

5 850

4 886,38

83,53

08.2.05

Knižnica

3 400

3 400

4 416,00

129,88

08.2.09

Ostatné kultúrne služby

10 100

10 100

8 735,99

86,49

08.3.0

Vysielacie a vydavateľ., služby

400

400

441,56

110,39

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby

5 182

5 182

4 734,01

91,35

08.6.0

Rekreácia, kultúra a nábož., inde neklasif,

1 000

1 000

600,00

60,00

09.1.2.1

Základné vzdelanie

0

9 150

9 821,36

107,34

09.5.02

Centrum voľného času

0

0

260,92

10.2.0.2

Staroba – opatrovateľská služba

20 830

20 830

22 544,99

10.7.0

Soc. pomoc – náhrady(zaškoláctvo)

0

0

611,52

10.9.0

SOC.ZAB.NEKV.,-soc. výpomoc

130

130

139,14

108,23

107,03

Výdavky verejnej správy – ide o výdavky obecnej samosprávy.
Štruktúra výdavkov v rámci obecnej samosprávy je nasledovná:
Číslo
polož.

Názov

610

Mzdy, platy, OOV

56 350

56 350

57 989,65

102,9

620

Odvody do fondov

22 070

22 070

24 661,38

111,7

630

Tovary a služby

59 764

59 764

48 882,70

81,8

640

Bežné transfery

3 200

3 200

3 515,88

109,9

141 384

141 384

135 049,61

95,5

Celkom

Schválené
2014

Upravené
2014

v celých €
Skutočnosť % plnenia
2014
voči upr.,
rozp.,

Celkové výdavky rozpočtu obce za rok 2014 predstavujú 327 875,44 € pri plnení plánu na
102,03 %. Výdavky na chod obecného úradu boli čerpané v súlade so schválený rozpočtom.
Väčšie prekročenie bolo na položkách – mzdy a odvody – preplatená dovolenka
odchádzajúcemu starostovi.
Na úseku matričnej činnosti boli plánované výdavky čerpané na 111,1 %. Náklady boli
kompenzované s poplatkami od občanov za poskytované matričné služby.
V kapitole cestná doprava bola zabezpečená údržba miestnych komunikácií a hlavne
výtlkov.
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V nakladaní s odpadmi boli plánované výdavky plnené na 127,8 % a to hlavne z dôvodu
zvýšenia poplatku za uloženie odpadu ale aj zvýšenia objemu vývozu stavebného a ostatného
odpadu kontajnermi z jednotlivých časti obce a vybudovanie zberného dvora.
Výdavky na rozvoj obcí boli plnené na 130,0 %. Prekročenie bolo na položke všeobecné
služby a to pri čistení a kosení verejných priestranstiev v jednotlivých častiach obce.
Výdavky na verejné osvetlenie boli plnené na 75,2 %.
V kapitole Šport , Kultúrnych služieb, Knižnice a prevádzky KD bolo čerpanie výdavkov
v jednotlivých položkách na úrovni schváleného rozpočtu. Prekročenie je evidované
v kapitole Knižnica v položke - plyn. Prekročenie je evidované v kapitole KD na položke el. energia, vodné. Celkové plnenie je 86,5%. V kapitole Pohrebníctvo sa použili prostriedky
najmä na údržbu cintorínov, pričom celkové čerpanie je plnené na 108,3%. Pri poskytovaní
opatrovateľskej služby má obec uzatvorené s ôsmimi zamestnancami pracovné zmluvy.
Výdavky v tejto oblasti sú čerpané na úrovni 5 % podielu z výnosov dane a z poplatkov za
poskytovanie opatrovateľskej služby od klientov. Ostatné výdavky na sociálne služby boli
čerpané približne na úrovni schváleného rozpočtu.

2) Kapitálové výdavky (bez výdavkov ZŠ s MŠ):
Funkč.
klasif.

Názov podľa funkčnej klasifikácie

Kapitálové výdavky spolu:

Schválené
2014

v €
Skutočné k % pln.
31.12.2014 voči upr.
rozp.

Upravené
2014

14 346

5 146

5 531,46

107,49

01.1.6

Výdavky verejnej správy

0

5 000

5 531,46

110,63

05.2.0

Rekr. a šport sl.,

0

0

0

0

05.1.0

Nakladanie s odpadmi – Realiz.nov.stavieb

14 346

146

0

0

V kapitálových výdavkoch bolo čerpanie zabezpečené v objeme 5 531,46 € a to : Územný
plán obce /4618,65 €/ a Realizácia nových stavieb – IBV Kalinovská /912,81 €/.
3) Výdavkové finančné operácie:
Funkč.
klasif.

Názov podľa funkčnej a ekonomickej
klasifikácie

Finančné operácie výdavkové spolu:
01.7.0

ekonom.kl. Transakcie verejného dlhu –
splácanie tuzemskej istiny

Schválené
2014

Upravené
2014

v €
Skutočné k % pln.
31.12.2014 voči upr.
rozp.

15 240

18 240

18 720

102,6

15 240

18 240

18 720

102,6

Vo výdavkovej časti finančné operácie je čerpanie splácania úveru vo výške 18 720 € a to:
Prima banke Prievidza vo výške 15 240 € /z toho : 3 000 €, 3 000 €, 9 240 €/ a SLZB
Trenčín vo výške 3 480 €.
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4) Bežné výdavky ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou:
v€
Upravený rozpočet na rok
2014
510 333

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

520 947,96

102,08

Z toho: (Skutočnosť)
Základná škola a) z príspevku OÚ Trenčín prostredníctvom obce
normatívne prostriedky
normatívne prostriedky z r. 2013
vzdelávacie poukazy
doprava žiakov
doprava žiakov z r. 2013
b) z príspevku OÚ Trenčín prostredníctvom obce
- na mimoriadne odmeny a odvody
c) z príspevku ÚPSVaR Prievidza prostredníctvom obce
- projekt podpora zamestnáv. nez.
(2 716,42 € z ESF, 472,36 € zo ŠR)
- pre žiakov zo sociál.,znevýh., prostredia)
d) z nájmov (telocvičňa + PC učebňa)
e) z ostatných projektov, fin., prísp., darov zapojené
do príjmu ZŠ s MŠ
Materská škola – originálne kompetencie (z príspevku obce)
– originálne kompetencie (z poplatkov od rodičov)
– originálne kompetencie (z príspevku KŠÚ
na výchovu a vzdelávanie detí MŠ)

334 959,06 €
18 673,64 €
4 893,10 €
10 188,50 €
293,50 €
2 713,00 €
3 195,78 €
273,00 €
840,35 €
8 549,93€
79 142,34 €
2 988,00 €
2 116,00 €

Školský klub detí – originálne kompetencie (z príspevku obce)
– originálne kompetencie (z poplatkov od rodičov)

13 324,00 €
1 595,00 €

Školská jedáleň – originálne kompetencie (z príspevku obce)
– originálne kompetencie (z poplatkov od rodičov, cudzích
stravníkov, zamestnancov...)

27 423,85 €

 príjmy za réžie (od cudzích stravníkov)
 príjmy za réžie (od zamestnancov)
 príjmy za réžie ( za deti v ŠJ)
Strava a školské potreby (z príspevku ÚPSVaR prostredníctvom obce)

9 222,10 €
2 167,00 €
5 644,10 €
1 411,00 €
557,00 €

Základná škola v sledovanom období nedočerpala:
1) na prenesené kompetencie sumu 8 164,94 €,
2) na dopravu žiakov sumu 151,50 €,
Uvedenú sumu podľa bodov 1) až 2) ZŠ s MŠ vrátila na účet obce k 31.12.2014 a obec
v r. 2014 poukázala ZŠ s MŠ na dočerpanie sumu podľa bodov 1) až 2).
ZŠ s MŠ odviedla k 31.12.2014 obci aj finančné prostriedky z príjmového účtu vo výške
2,26 € - ide o úroky z bežného účtu.
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014
v€
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2014

862 627,92

z toho : bežné príjmy obce

839 430,28

bežné príjmy RO

23 197,64

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu za
účelom tvorby rezervného fondu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce za účelom tvorby rezervného fondu

848 823,40
327 875,44
520 947,96

+13 804,52
0,00
0,00
0,00

5 531,46
5 531,46
0,00

- 5531,46
8 273,06
9 214,77
-941,71
23 812,07
18 720,00
+5 092,07
886 439,99
873 074,86
13 365,13
9 214,77
+ 4 150,36

Podľa § 10, ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v platnom znení sa rozpočet obce vnútorne člení na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
c) finančné operácie.
Podľa § 10, ods. 7 cit., zákona sa rozpočet obce zostavuje podľa § 10, ods. 3 ako
vyrovnaný alebo prebytkový.
Obec dosiahla za rok 2014 v zmysle § 10, ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení prebytkový rozpočet vo výške 13 365,13 €. Táto výška
ponížená o sumu 844,93 € (ide o finančné prostriedky za rok 2013, ktoré ZŠsMŠ nevyčerpala
a prostredníctvom obce boli v roku 2014 vrátené Ministerstvu financií SR), teda 12 520,20 €
zodpovedá stavu na bežných účtoch k 31.12.2014 (netýka sa to účtu rezervného fondu a účtu
sociálneho fondu ).

12

Takto vyčíslený výsledok hospodárenia so zapojením finančných operácií má nasledovnú
štruktúru:
1) zostatok bankových účtov 221 (aj fondových)
2) účet sociálneho fondu
(vedené na samostatnom účte 221)
3) rezervný fond
(vedený na analytickom účte k účtu 221)
Zostatok na základnom bežnom účte (prebytok
hospodárenia bežného roku)

33 125,51 €
905,72 €
19 699,59 €
12 520,20 €

4) vrátené nevyčerpané prostriedky MF (zapojené cez
844,93 €
finančné operácie príjmové)
___________________________________________________________
Výsledok hospodárenia – prebytkový rozpočet
13 365,13 €
podľa výkazníctva
============
V zmysle ust., § 16 ods.6 cit. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho
rozpočtu,
z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu. Takto zistený prebytok rozpočtu je
zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Podľa § 15, ods. 1 zdrojom
peňažných fondov môže byť najmä prebytok rozpočtu za predchádzajúci rok, prostriedky
získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení a zostatky
peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných
operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania.
Obec vylučuje z prebytku hospodárenia:
a) nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 9 214,77 € EUR:
- prenesené kompetencie ZŠ s MŠ 8 164,94 € použité v roku 2015
- doprava žiakov ZŠ s MŠ 151,50 € - použité v r. 2015
- dotácia na CO obec 53,40 € použitá v roku 2015
- nevyčerpaná dotácia ZŠ s MŠ 844,93 € z roku 2013 vrátená do rozpočtu štátu
v r. 2014
Na základe uvedených skutočností navrhujeme použitie:
a) upraveného prebytku vo výške 4 150,36 € na tvorbu rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Obec o ňom účtuje v rámci
analytického členenia základného bežného účtu. O použití rezervného fondu rozhoduje
obecné zastupiteľstvo. V roku 2015 už obec vytvorila samostatný účet rezervného fondu.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 3/2014 zo dňa 20.3.2014 na
splácanie istiny poskytnutých bankových úverov
PRIMA bankou Prievidza a SLZB Trenčín –
nezrealizované z dôvodu splácania z bežného
rozpočtu

KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
0
19 699,59
0
0

19 699,59

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravu
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky – vecné plnenia
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
104,92
800,80

0,00
905,72

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

1 077 710,68

1 032 062,16

964 202,09

933 92,12

16 200,33

17 418,98

Dlhodobý hmotný majetok

594 061,76

562 633,14

Dlhodobý finančný majetok

353 940,00

353 940,00

Obežný majetok spolu

112 735,95

97 045,08

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

0,00

0,00

61 026,30

53 388,80

0,00

0,00

7 347,87

9 946,91

44 361,78

33 709,37

772,64

1 024,96

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

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

1 077 710,68

1 077 710,68

640 253,04

651 717,86

8 391,30

8 391,30

Výsledok hospodárenia

631 861,74

643 326,56

Záväzky

157 633,77

115 975,43

23 812,07

8 369,84

104,92

905,72

35 517,87

25 220,96

Bankové úvery a výpomoci

100 198,91

81 478,91

Časové rozlíšenie

279 823,87

264 368,87

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

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 z hrubých miezd
- daň zo závislej činnosti
- daň z príjmov z podnikateľskej činnosti

81 478,91 EUR
4 592,59 EUR
8 607,20 EUR
6 965,61 EUR
4 676,93 EUR
108,60 EUR
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- iné záväzky z podnikateľskej činnosti

108,05 EUR

Obec v roku 2014 neuzatvorila žiadnu novú Zmluvu o úvere.
Prehľad zostatkov úverov je nasledovný:
v€
P.
č.

Výška prijatého úveru

Charekter
úveru

Výška
úroku
%

Zabezpečenie úveru

1.

Prvý municipálny úver
Prima banka
Priamy úver
Záručná banka
Komunál eurofondy
Prima banka
Termínovaný úver
Prima banka
Kontokorentný úver
Prima banka

výstavba

2,5

Blanko zmenka

50 659,70

r. 2020

investičný

1,5

Blanco zmenka

1 095,57

r. 2032

Bez zabezpečenia

22 250,00

r. 2033

Blanko zmenka

25 500,00

r. 2020

2.
3.
4.
5.

prevádzko 2,6
vý
investičný 2,8
–

Zmenka

Splatnosť

Zostatok
k 31.12.2014

-18 026,36

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
v€
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Telovýchovná jednota/D - bežné výdavky
OFK/Mačov – bežné výdavky
Stolnotenis Diviaky n/Nitr.-bežné výdavky
Dozorný výbor pri COOP Jednota-bežné

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

3 100,00

3 100,00

0

0,00

0,00

0

300,00

300,00

0

99,57

99,57

0

300,00

300,00

0

výdavky
FK Bukovec Diviaky – bežné výdavky
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie.

9. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia, č. Žo – 2005/00275/2/SKK, č. ŽR 307 –
9430 zo dňa 12.1.2005 a na základe Koncesnej listiny, č. Žo – 2005/00320/DAG, č. ŽR 307 –
9430 zo dňa 14.01.2005.
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Predmetom podnikania je najmä:
- dopravné služby
- výkopové práce
- stavebné práce menšieho rozsahu
V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
24 228,95 EUR
Celkové výnosy
____
24 701,13 EUR
Hospodársky výsledok – zisk (pred zdanením) + 472,18 EUR
Splatná daň z príjmov
- 132,51 EUR
Hospodársky výsledok – zisk (po zdanení)
+ 339,67 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme použitie:
a) hospodárskeho výsledku po zdanení z podnikateľskej činnosti za rok 2014 vo výške
339,67 € na tvorbu rezervného fondu.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
ostatným právnickým a fyzickým osobám

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.
Finančné vysporiadanie vzťahov je vyjadrené v časti 2. Rozbor plnenia príjmov za rok
2014 v EUR, bod 3) Bežné príjmy – Granty, dotácie a transfery, str. 5 – 6 tohto
záverečného účtu a va časti 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým
a fyzickým osobám, str. 16 tohto záverečného účtu.
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

11. Doplňujúce údaje
1) Obec Diviaky nad Nitricou nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
2) Obec Diviaky nad Nitricou neposkytla žiadne záruky.
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3) Obec Diviaky nad Nitricou sa riadila rozpočtom obce na rok 2014 bez programovej
štruktúry schválené Uznesením OZ č. 48/2013 písm. C zo dňa 10.12.2013.
4) Obec na svojom zasadnutí dňa 25.11.2014 Uznesením OZ č. 45/2014 písm.
A schválila zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 bez
programovej štruktúry a zároveň schválila rozpočet obce na rok 2015 ako vyrovnaný.

12. Návrh uznesenia
Na základe uvedených skutočností, predložených číselných podkladov a výkazov o plnení
rozpočtu vybraných ukazovateľov Obce Diviaky nad Nitricou na rok 2014 ako i z pohľadu
záverečného výroku audítora a stanoviska kontrolóra k výsledkom rozpočtového
hospodárenia obce k 31.12.2014 d o p o r u č u j e m e poslancom obecného zastupiteľstva

záverečný účet Obce Diviaky nad Nitricou
s c h v á l i ť bez v ý h r a d
v súlade s nasledovným návrhom uznesenia OZ k záverečnému účtu:

Návrh uznesenia
obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu Obce Diviaky nad Nitricou
za rok 2014
Uznesenie č.

/2015

A. OZ b e r i e n a

vedomie:

1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Diviaky nad Nitricou za rok 2014
– súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.

B. OZ s c h v a ľ u j e
a) záverečný účet obce a výsledok hospodárenia 2014 bez výhrad
bežné príjmy + ZŠ s MŠ
bežné výdavky + bežné výdavky ZŠ s MŠ
prebytok bežného rozpočtu
kapitálové príjmy

862 627,92 €
848 823,40 €
+ 13 804,52 €
0,00 €
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kapitálové výdavky
schodok kapitálového rozpočtu

5 531,46 €
- 5 531,46 €

prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

+ 8 273,06 €

finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
bilancia finančných operácií

23 812,07 €
18 720,00 €
+ 5 092,07 €

príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce celkom

886 439,99 €
873 074,86 €
+ 13 365,13 €

b) tvorbu rezervného fondu z výsledku hospodárenia nasledovne:

použitie prebytku (po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume
9 214,77 €, t. j. r. 2014 - 8 369,84 € a r. 2013 - 844,93 €), zisteného 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 a zostatku 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 na tvorbu rezervného
fondu vo výške 4 150,36 €;
- použitie prostriedkov získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b)
zákona č.583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení na tvorbu rezervného fondu vo výške 339,67 €.
Celková výška tvorby rezervného fondu za rok 2014 predstavuje čiastku 4 490,03 €.
-

Vypracovala: Eva Iliašová
Diviaky nad Nitricou, dňa 25.5.2015
Pružinec Vladimír
starosta obce
Záverečný účet – návrh zverejnený: 03.06.2015
Záverečný účet – návrh zvesený: .......... 2015
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