Obec Hrušovany

Záverečný účet 2014
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1. Finančné vzťahy obce k štátnemu rozpočtu a k štátnym fondom
V roku 2014 boli obci Hrušovany poskytnuté nasledovné dotácie:
a) Dotácia na prenesené kompetencie ( dotácia pre ZŠ ) v r.2014 vo výške 37 326,- €.
Dotácia bola vo výške 37 326,- € preúčtovaná ZŠ s MŠ Hrušovany, ktorá v zmysle
pokynov KŠÚ v Nitre dotáciu vyčerpala.
b) Dotácia na prenesený výkon štátnej správy ( stavebný úrad ) vo výške 1 035,09 €
bola preúčtovaná na spoločný úrad Solčany.
c) Dotácia na pozemné komunikácie vo výške 48,08 € bola preúčtovaná na spoločný
úrad v Solčanoch.
d) Dotácia na životné prostredie vo výške 104,31 €. Podľa pokynov KÚŢP sa finančné
prostriedky čerpali na tovary a sluţby.
e) Dotácia na register obyvateľov vo výške 367,29 €. Dotácia sa pouţila na refundáciu
tovary a sluţby podľa pokynov Obvodného úradu v Topoľčanoch, ktorý dotáciu
zaslal.
f) Dotácia z Úradu vlády SR na rekonštrukciu obecnej budovy vo výške 15 000,- €
čerpaná v roku 2014 v zmysle zmluvy.
g) Dotácia z Úradu vlády SR na modernizáciu futbalového štadióna a materiálnotechnické vybavenie vo výške 10 000,- € čerpaná v roku 2014 v zmysle zmluvy.
h) Refundácia z EFPRV na výstavbu autobusových zastávok vo výške 11 753,21 €.
Čerpanie v zmysle zmluvy.
i)

Dotácia z Úradu vlády SR na rekonštrukciu kabín OFK vo výške 13 900,- € bola k
31.12.2014 nevyčerpaná a presunutá do roku 2015, pretoţe v zmysle zmluvy je moţné
dotáciu pouţiť do 31.3.2015.

j) Dotácia z Environmentálneho fondu na nákup traktora DF AT 6150 vo výške
161 361,30 € so spoluúčasťou Obce Hrušovany vo výške 8 176,15 €.

Voči štátnym fondom obec nemá ţiadne záväzky, všetky dotácie boli vyúčtované.
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2. Plnenie príjmov a výdavkov
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný a schválený Obecným
zastupiteľstvom dňa 13.12.2013, Uznesením č. 293/2013 v príjmovej a výdavkovej časti
vo výške 283 700,- €.
 Úprava rozpočtu č. 1 bola odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom dňa
28.2.2014, Uznesením č. 303/2014.
 Úprava rozpočtu č. 2 bola odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom dňa
14.8.2014, Uznesením č. 343/2014.
 Úprava rozpočtu č. 3 bola odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom dňa
28.11.2014, Uznesením č. 19/2014.

Plánované príjmy vrátane dotácií boli vo výške 283 700,- €, po úprave rozpočtu
vo výške 553 053,- € a dosiahnuté vo výške 571 976,54 €. V percentuálnom vyjadrení je
to 103,42 %. Plánované výdavky boli za obec vo výške 195 640,- €, škola vo výške
88 060,- €, celkom 283 700,- €, po úprave rozpočtu za obec vo výške 454 863,- €,
škola 98 190,- € a dosiahnuté vo výške 461 166,13 € za obec a 97 809,02 € za školu.
Celkové výdavky vo výške 561 733,15 €. V percentuálnom vyjadrení je to 101,07 %.

2.1. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu obce za rok 2014:

Príjmy:
Bežné príjmy

rozpočet

Spolu

305 929

plnenie

330 851,63

Kapitálové príjmy a
finančné operácie
rozpočet

247 124

plnenie

241 124,91

Výdavky :
Bežné výdavky

Program

podprogram

rozpočet

plnenie

Kapitálové výdavky

rozpočet

plnenie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
1.1. Manažment
Spolu za podprogram
100 266
1.2.Členstvo v združeniach miest a obcí
Spolu za podprogram
3 700
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108 798,35

72 327

72 326,07

7 415,72

11 440

11 440

1.3.Správa a údržba majetku vo vlastníctve
obce
Spolu za podprogram
20 000
Spolu za program
123 966

20 863,44
137 077,51

3 895
87 662

575
84 341,07

8 200

9 822,24

Program 2: Služba občanom
2.1.Správa cintorína a domu smútku
Spolu za podprogram
2.2.Miestny rozhlas a VO
Spolu za podprogram
2.3.Kultúra
Spolu za podprogram
2.4. Šport
Spolu za podprogram
2.5.Opatrovateľská služba a
príspevky
Spolu za podprogram
2.6.Drobné služby pre
občanov
Spolu za podprogram
Spolu za program

1 534

427,14

9 100

8 087,74

6 770

6 207,09

16 800

15 300

1 500

1 625,63

3 535
39 239

3 104,54
34 752,14

8 200

9 822,24

24 736
24 736

23 774,28
23 774,28

169 361
169 361

169 854
169 854

1 699
1 699

1 544,89
1 544,89

36 110

37 326

62 080
98 190

60 483,02
97 809,02

287 830

294 957,84

265 223

264 017,31

Program 3: Odpadové hospodárstvo
3.1.Separovaný zber
Spolu za podprogram
Spolu za program
Program 4: Komunikácie
4.1.Údržba miestnych komunikácií
Spolu za podprogram
Spolu za program

Program 5: Vzdelávanie
5.2. Materská škola - obec
5.1. Základná škola
Spolu za podprogram
5.2. Materská škola
Spolu za podprogram
Spolu za program

Spolu
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2.1.1. Komentár k plneniu príjmov
Poloţka 110
Dane z príjmov- výnos dane z príjmov
- plnenie 100,28 %
V tejto triede je zaúčtovaný výnos dane z príjmov FO, ktorý nám poukazuje štátny rozpočet
prostredníctvom daňového úradu na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a platného nariadenia vlády č. 668/ 2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Poloţka 120
Daň z nehnuteľností
- plnenie 114,79 %
Túto daň tvorí daň z pozemkov a daň zo stavieb, ktorá sa vyberá na základe obcou
vystavených platobných výmeroch.
Poloţka 130
Dane na tovary a sluţby
- plnenie 104,80 %
Daň sa týka uţívania verejného priestranstva, dane za psa a daň za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Poloţka 210
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
- plnenie 100,02 %
Príjmy predstavujú nájom za pozemky, za budovy. K 31.12.2014 neevidujeme pohľadávky.
Poloţka 220
Administratívne a iné poplatky a platby
- plnenie 119,85 %
Poloţka zahŕňa príjmy za správne a ostatné poplatky, za porušenie predpisov, za predaj
výrobkov a sluţieb, príjmy z materskej školy, príjmy zo ŠKD. K výraznému prekročeniu
príjmov došlo hlavne v poloţke ostatné poplatky, kde boli zaplatené správne poplatky za
hracie automaty uţ za rok 2014, viac poplatkov za overovanie podpisov, stavebnú činnosť...
Poloţka 240
Úroky
- plnenie 2,60 %
V poloţke 240 sú naúčtované úroky z beţných vkladov.
Poloţka 310
Tuzemské beţné granty a transfery
- plnenie 136,24 %
Jedná sa o granty a transfery zo štátneho rozpočtu, Presný rozpis je uvedený v bode 1.
Poloţka 321
Tuzemské kapitálové granty
- plnenie 100 %
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Poloţka 454
Finančné operácie
Jedná sa o zostatok z predchádzajúcich rokov. Táto poloţka bola čerpaná na pokrytie schodku
beţného rozpočtu.

2.1.2. Komentár k plneniu výdavkov
Komentár k programu č.1:
Program Plánovanie, manaţment a kontrola zahŕňa manaţment obce na čele so
starostom. Aktivity obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné
vedenie účtovníctva, audítorské sluţby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením
administratívnych sluţieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Hrušovany.
- plnenie 104,63 %
Komentár k programu č. 2:
Program Sluţby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie
cintorínskych a pohrebných sluţieb, vysielanie obecného rozhlasu a údrţba verejného
osvetlenia, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome,
podpora športových aktivít, zabezpečenie opatrovateľskej sluţby a príspevky Jednote
dôchodcov, drobné sluţby pre občanov formou menších dobrovoľných prác v spolupráci
s UPSVR. V rámci programu Sluţby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity.
Všetky sluţby občanom sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie,
pretoţe pre samosprávu je občan na prvom mieste.
- plnenie 93,96 %
Komentár k programu č. 3:
Obec Hrušovany je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere
zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických
osôb. Ďalej tento program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného
a atraktívneho prostredia pre ţivot obyvateľov v obci – spoluúčasť na projekte.
- plnenie 99,76 %
Komentár k programu č. 4:
Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti
komunikácii a chodníkov v obci.
- plnenie 90,93 %

obce s údrţbou a výstavbou

Komentár k programu č.5 :
Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti
o najmenších – deti v predškolskom veku a prvý stupeň Základnej školy. Obec Hrušovany
zabezpečuje prevádzku Základnej a materskej školy. Program predstavuje zabezpečenie
príjemného a kvalitného prostredia pre ţiakov školy a zabezpečenie školskej a predškolskej
výchovy.
- plnenie 99,61 %
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2.2. Podľa vnútorného členenia bolo plnenie rozpočtu nasledovné:
Schválený
rozpočet
266 300
159 320
18 920
11 400
6 000
24 320
12 000
-18 920
283 700
283 700

Beţné príjmy
Beţné výdavky
Prebytok/schodok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Rozpočet celkom

Upravený
rozpočet
305 929
287 830
18 099
173 114
74 010
253 223
12 000
-18 099
553 053
553 053

Plnenie
330 851,63
294 957,84
35 893,79
173 114,51
68 010,40
252 017,31
12 000
-22 892,40
571 976,54
558 975,15
13 001,39

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce
z tohto prebytku vylučujú:
 Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 13 900,- €, a to na rekonštrukciu
kabín Obecného futbalového klubu
ktoré je moţné pouţiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Prebytok/Schodok rozpočtu za rok 2014 po vylúčení uvedených dotácií je vo výške
-898,61 €, ktorý navrhujem pouţiť nasledovne:
 tvorba rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku rozpočtu vo výške 0,€.
V bilancovaní príjmov a výdavkov moţno konštatovať, ţe boli plnené v zmysle
schváleného rozpočtu.

3. Bilancia aktív a pasív v €
Východiskom pre bilanciu aktív a pasív je Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01. Aktíva obce
k 31.12.2014 predstavujú celkom čiastku 1 026 005,42 €. Hodnota dlhodobého
investičného majetku obce, ako aj finančný majetok obce, zásoby, pohľadávky
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zodpovedajú hodnote majetku, ktoré boli inventarizované inventarizačnou komisiou, ktorá
vykonala fyzickú aj dokladovú inventarizáciu majetku k 31.12.2014, s ktorou bolo OZ
oboznámené. Pasíva k 31.12.2014 predstavujú čiastku celkom 1 026 005,42 €, čo
zodpovedá zdrojom krytia majetku, finančné prostriedky, záväzky.

Aktíva
Názov
Neobeţný majetok spolu
Obeţný majetok spolu
Časové rozlíšenie
Spolu

ZS k 1.1.2014
761 141,23
71 027,61
1 738,03
833 906,87

KS k 31.12.2014
956 613,77
66 827,88
2 563,77
1 026 005,42

ZS k 1.1.2014
526 505,95

KS k 31.12.2014
524 391,36

Pasíva
Názov
Vlastné zdroje krytia
majetku/vlastné imanie
Časové rozlíšenie
Záväzky
Spolu

237 674,44
69 726,48
833 906,87

372 117,97
129 496,09
1 026 005,42

Bilančná kontinuita bola dodržaná, pretože aktíva sa rovnajú pasívam.
3.1. Komentár k vybraným údajom zo strany aktív a pasív súvahy:
 V evidencii pohľadávok Obecný úrad eviduje pohľadávku na dani
z nehnuteľnosti od Tehelňa Preseľany vo výške 3 632,16 € , Krošláková
Hostinec vo výške 115,02 € a Mošaťová Cecília vo výške 11,83 €. Celkovo
vo výške 3 759,01 €.
 V evidencii pohľadávok Obecný úrad eviduje pohľadávku na dani za vývoz
TKO od Cecília Mošaťová vo výške 65,70 €. Celkovo vo výške 65,70 €.
 Obecný úrad má pohľadávku za vystavené faktúry vo výške 36,03 € .
 Od obcí Belince a Kamanová má neuhradené pohľadávky vo výške
10 238,39 €.
 Obecný úrad v beţnom roku nenakupoval zásoby na sklad.
 Obecný úrad netvorí zásoby vlastnou výrobou.
 Obecný úrad prijala v beţnom roku dar a to dva ter. automobily v hodnote
4 553,78 €.
 Obecný úrad má neuhradené FA vo výške 19 460,83 € na účte 321
a 9 960,- € za sklad PD na účte 479.
 Obecný úrad má prijaté a neuhradené dobropisy vo výške – 899,33 €.
 Obecný úrad má krátkodobé rezervy vo výške 1 200,- €.
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 Obecný úrad má spoluúčasť na majetku v Zdruţení obcí Preseľany vo
výške 36 754,24 €, spoluúčasť PZOSZNO Výčapy – Opatovce
vo výške
7 545,55 €.
 Náklady budúcich období sú vo výške 2 563,77 €.
 Výnosy budúcich období sú vo výške 372 117,97 €.
 Nedokončené stavby – účet 042 vo výške 65 115,31 €.

4. Pouţitie prebytku hospodárenia za rok 2014, pohyb a zostatky na
účtoch
1)

Fondové účty:
 sociálny fond jeho čerpanie bolo v mesiaci november v zmysle zápisnice
z rokovania zamestnancov obce. Zostatok finančných prostriedkov
k 31.12.2014 vo výške 39,61 € bol odsúhlasený výpisom č. SF –
12/2014. Tento fond je tvorený z
finančných zostatkov
z predchádzajúcich rokov a z povinného odvodu vo výške 1,00 %
hrubých miezd. Čerpanie prostriedkov z fondu je v súlade so zákonom č.
152/1994 Zb. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov.
 Rezervný fond bol bez pohybu čerpania. Tento fond je tvorený
z finančných prostriedkov z minulých rokov v zmysle zákona č.
303/1995 Zb. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a
doplnkov. Minimálny ročný príjem je 10 % z prebytku hospodárenia za
predchádzajúci rok. Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2014 vo
výške 1 304,96 € odsúhlasený výpisom č. RF – 12/2014.
Zostatky uvedených finančných fondov prechádzajú do ďalšieho účtovného obdobia.

Bežný účet obce
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2014 bol vo výške 907,97 € odsúhlasený
výpisom č. BÚ -187/2014 vedený vo VÚB Topoľčany.
2)

Ostatné účty obce
Na dotačnom účte bol zostatok k 31.12.2014 v čiastke 13 960,68 €, odsúhlasený
výpisom č. DOT – 47/2014.
Na dotačnom účte č. 2 bol zostatok k 31.12.2014 v čiastke 30,00 €, odsúhlasený
výpisom č. DOT – 9/2014.
Zostatok nesplateného dlhodobého úveru k 31.12.2014 vo výške 21 975,21 €,
odsúhlasený výpisom č. ÚK-12/2014.
Zostatok nesplateného krátkodobého úveru k 31.12.2014 vo výške 58 010,40 €,
odsúhlasený výpisom č. ÚK-12/2014.
Zostatok pokladne k 31.12.2014 v čiastke 284,53 €.
3)
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5.

Návrh na prerozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014
 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účet 431 sa prevedie na účet 428
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

6.

Výrok z prerokovania záverečného účtu obce a prerozdelenia
prebytku hospodárenia obce:

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce predloţené
v správe o záverečnom účte:
 bez výhrad :
 s výhradami ....................................................
2. Obecné zastupiteľstvo, s predloţeným návrhom na prerozdelenie prebytku
hospodárenia za rok 2014
 súhlasí s návrhom bez výhrad :
 s výhradami ....................................................................

V Hrušovanoch, 04.06.2015

----------------------------------------------

-------------------------------------------

Ing. Eva Mokráňová

Ing. Jozef Benca

Zodpovedná osoba za vypracovanie

Štatutárny orgán starosta obce

Vyvesené: 04.06.2015
Zvesené: 14.07.2015
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