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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
 

1. Rozpočet obce na rok 2015  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2015. 

Obec Horný Pial 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.  Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový  rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014  uznesením č. 

9/2014. 

Zmeny rozpočtu boli vykonané 3 krát:  

- Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 dňa 20.05.2015 

- Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 dňa 22.09.2015 

- Rozpočtovým opatrením č. 3/2015 dňa 11.12.2015 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015  

 

 

 Schválený  

rozpočet  

Upravený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 75550  156509,50 

z toho :   

Bežné príjmy 72550 110832 

Kapitálové príjmy 0 19850 

Finančné operácie 3000 25827,50 

Výdavky celkom 75550  156509,50 

z toho :   

Bežné výdavky 68520 106802 

Kapitálové výdavky 7030 26880 

Finančné operácie 0 22827,50 

Rozpočet  obce = = 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

75550,00 161273,54 213,46 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 75550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

161273,54 EUR, čo predstavuje  213,46 % plnenie.  
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1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

72 550,00 118 596,04 163,47 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 72 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

118 596,04  EUR, čo predstavuje  163,47 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

 67 370,00                    73 335,66 108,85  

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 37 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 40 740,40 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 110,10 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 17 120,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 20 077,46 EUR, čo 

je 117,27 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 051,64 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 2 010,14 EUR a dane z bytov boli v sume 15,68 EUR. Za rozpočtový rok bolo  

zinkasovaných  19 987,24 EUR, z nedoplatkov z minulých rokov 90,22 EUR. K 31.12.2015 

obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 146,87  EUR, z toho sú nedoplatky za 

minulé obdobia v sume 11,31 EUR. 

 

Daň za psa    
Z rozpočtovaných 360,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 289,16 EUR, čo je 

80,32 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psov v sume 22,50 EUR. 

  

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 95,20 EUR, čo je 

47,60 % plnenie. Celá zinkasovaná suma dane za ubytovanie bola vybratá za rozpočtový rok 

2015. K 31.12.2015 obec pohľadávky neeviduje. 

 

Daň za jadrové zariadenie 

Z rozpočtovaných 8 260,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 8 260,69 EUR, čo je 

100,00 % plnenie. Obec na tejto danie pohľadávky neeviduje.  

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   
Z rozpočtovaných 4 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 864,28 EUR, čo je 

87,82 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 711,30 EUR, z nedoplatkov 

z minulých rokov  152,98 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za 

odpady v sume 619,30 EUR, z toho za minulé obdobia v sume 409,89 EUR. 

 

Sankcie uložené v daňových konaniach 

V roku 2015 boli uložené sankcie v sume 36,84 EUR. Rozpočtované boli v sume 40,00 €, 

uhradené v sume 8,47 EUR. Pohľadávka na neuhradených daňových sankciách ku koncu 

rozpočtového roka je 40,21 EUR.   
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b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

4 310,00  5 541,81                   128,58 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 071,77 EUR, čo je 

204,78 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 485,27 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 586,50 EUR. 
 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky, rozhlas, pokuty: 

Z rozpočtovaných 2 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 431,50 EUR, čo je 

86,83 % plnenie. Z účtov finančného hospodárenia rozpočtovaných v sume 10,00 EUR obec 

prijala na úrokoch k 31.12.2015 sumu 38,54 EUR, čo je 385,40 % plnenie. 

 

c)  ostatné príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

500,00 38 937,16                 7787,43 

 

Z rozpočtovaných ostatných nedaňových príjmov 500,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1 047,21 EUR, čo predstavuje 209,44 % plnenie z dobropisov a z vratiek za nespotrebované 

energie. Iné príjmy v celkovej sume 37 870,95 EUR prestavuje finančná náhrada spoločenskej 

hodnoty vyrúbaných stromov v katastri obce firmou Energico s.r.o. Bratislava a zvyšok v sume 

19,00 EUR je náhrady škody na požičanom vybavení v kultúrnom dome. 
 

Prijaté granty a transfery 

Granty a transfery boli rozpočtované v sume 360,00 EUR na prenesený výkon štátnej správy. 

Skutočný príjem bol vo výške 781,41 EUR, čo predstavuje 217,05 %.  

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo financií  378,54 na prenesený výkon štátnej správy 

Ministerstvo financií  402,87 na financovanie referenda 

 

Granty a transfery boli účelové   a boli použité v súlade s ich určením. 

Plnenie bežného rozpočtu podľa položiek: 

Položka Príjmy bežného rozpočtu   Výška príjmu v EUR 

 číslo   Rozpočet  2015 Plnenie 2015 

111003 Výnos dane z príjmov poukazovaných cez DÚ 37 000 40 740,40  

121001 Daň z pozemkov 15 000 18 051,64 

121002 Daň zo stavieb 2 100  2 010,14 

121003 Daň z bytov 20 15,68 

133001 Daň za psov 360 289,16 

133006 Daň z ubytovania 200 95,20 

133013 Poplatok za odpady 4 400 3 864,28 

133014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 8 260 8 260,69 

160000 Sankcie uložené v daňovom konaní 40 8,47 
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Položka Príjmy bežného rozpočtu  Výška príjmu v € 

 číslo   Rozpočet  2015 Plnenie 2015 

212002 Za prenájom pozemkov 1 300 1 485,27 

212003 Za prenájom priestorov DS  a PFO 200 1 586,50 

221004 Ostatné poplatky  350 241,50 

221005 Licencie 1 500 1 500,00 

222003 Za porušenie predpisov 100 0,00 

223001 Za predaj služieb (relácie do MR, kopírka, fax) 600 650,00 

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok ( kuky) 250 40,00 

243000 Úroky z účtov v banke 10 38,54 

292013 Dobropisy 500 1 047,21 

292017 Vratky (z elektriky, plynu) 300 1 080,97 

292027 Iné 0 37 889,95 

312001 Transfery zo ŠR  2 000 2 725,15 

322001 Transfery na prenesené kompetencie 360  781,41 

  Spolu: 72 550 118 596,04 

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0 19 850,00 19850 

 

Kapitálové príjmy pôvodne rozpočtované v r. 2015 neboli,  rozpočet sa upravil po schválení 

projektu na realizáciu Kamerového systému obce, financovaného z eurofondov. 

 

 

Položka Príjmy kapitálového rozpočtu  Výška príjmu v € 

 číslo   Rozpočet  2015 Plnenie 2015 

322001 Transfer zo štátneho rozpočtu na kamery 0 4 962,50 

322001 Transfer z eurofondov na kamery 0 14 887,50 

 Spolu: 0 19 850,00 

      

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

3 000,00 22 827,50 760,92 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 3000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

22 8270,50 EUR, čo predstavuje  760,92 % plnenie. Uvedenú sumu predstavuje finančná 

zábezpeka prijatá od realizátora projektu kamerového systému obce do doby prijatia transferu 

z eurofondov. Finančná zábezpeka bola v rozpočtovom roku vrátená.  
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Položka Príjmové finančné operácie  Výška príjmu v € 

 číslo   Rozpočet  2015 Plnenie 2015 

454001 Prevod z rezervného fondu 3 000 0 

514001 Ostatné úvery – fin. zábezpeka 0 22 827,50 

 Spolu: 3 000 22 827,50 

      

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

75 550,00 156 509,50 207,16 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 75 550,00 EUR bolo k 31.12.2015 skutočne čerpaných 

v sume 156 509,50 EUR, čo predstavuje  207,16  % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

68 520,00                   62 666,48 91,45 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 68 520,00 EUR bolo k 31.12.2015 skutočne čerpaných  

v sume 62 666,48 EUR, čo predstavuje  91,45 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 26 300,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 25 469,85 EUR, 

čo je 96,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníčky OcÚ 

a hlavného kontrolóra obce. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  9 420,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 9 505,11 EUR, čo 

je 100,90 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 28 190,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 24 650,86 EUR, 

čo je 87,44 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, 

dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 4 610,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3 764,78 EUR, čo 

predstavuje 81,66 % čerpanie. Tieto transfery boli poskytnuté na financovanie preneseného 

výkonu štátnej správy prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Leviciach, Reformovanej 

kresťanskej cirkvi na rekonštrukciu veže kostola, na členské príspevky združeniam obcí a na 

financovanie výdavkov spojených s kultúrnymi a športovými akciami organizovanými obcou.  
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Položka Výdavky bežného rozpočtu : Výška výdavkov v € 

číslo  Rozpočet 2015 Plnenie 2015 

01.1.1.  Výkonný orgán (aparát úradu) :    

611000 tarifné a funkčné platy zamestnancov  23 000 22 456,85 

612001 osobný príplatok 2 700 3 013,00 

614000 odmeny  600 0,00 

621000 zdravotné poistenie VšZP 1 400 1 477,43 

623000 ostatné zdravotné poistenie 1 400 1 264,52 

625001 nemocenské poistenie 370 365,46 

625002 starobné poistenie 3 700 3 810,68 

625003 úrazové poistenie 210 217,56 

625004 invalidné poistenie 800 814,75 

625005 poistenie v nezamestnanosti 340 261,07 

625007 poistenie do rezervného fondu 1 200 1 293,64 

631001 cestovné výdavky  600 693,74 

632001 energie (elektrika a plyn obecný úrad) 2 300 2 536,88 

632002 voda 90 29,81 

632003 poštovné, telefón, fax 750 698,73 

633001 interiérové vybavenie 1 000 937,20 

633006 všeobecný mat./kancelárske a čisť. potreby/ 700 1 229,08 

633009 noviny, časopisy, odborné príručky 100 114,00 

633016 reprezentačné výdavky 100 27,11 

633013 softvér 700 1 038,38 

634005 karty, poplatky 100 108,59 

635006 údržba budov  3 000 0 

637003 propagácia, inzercia, reklama 200 196,80 

637004 všeobecné služby  500 902,34 

637006 náhrady  0 33,19 

637007 cestovné náhrady 0 7,32 

637014 stravovanie zamestnancov 1 200 1 051,34 

637015 poistenie majetku   450 568,70 

637016 prídel do sociálneho fondu 250 162,22 

637018 Vrátenie príjmov z minul. rokov  0 56,40 

637023 kolkové známky 50 0,00 

637026 odmeny  /poslancom OZ, volebným komisiám/ 1 500 1 024,89 

637027 odmeny mimo prac.pomeru -  dohody  200 67,25 

641009 na činnosť spoločného obecného úradu 280 265,20  

641013 Na prenesený výkon štátnej správy Spol.OcÚ 300 284,47 

642006 na členské príspevky 100 97,11 

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti:       

637005 špec. služby - audítorské služby  500 540,00 

637012 poplatky  banke  270 298,45 

637035 dane z úrokov 0 7,17 
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Položka Výdavky bežného rozpočtu : Výška výdavkov v € 

číslo  
Rozpočet 2015 Plnenie 2015 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi:   

637005 špeciálne služby 60 101,90 

04.5.1 Cestná doprava:   

633006 všeobecný materiál 50 0 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi:    

633006 všeobecný materiál 0 8,60 

637004 všeobecné služby na nakladanie s odpadmi 4 200 4 357,00 

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny   

633006 Všeobecný materiál (stromčeky, rastliny) 0 547,96 

06.2.0 Rozvoj obcí :    

633004 stroje, zariadenia 500 0,00 

633006 všeobecný materiál  /náradie, náhradné diely/ 250 590,55 

633010 pracovné odevy, obuv a pod. 50 53,72 

633015 palivo PHM na kosenie verejných plôch  400 281,12 

635004 servis kosačiek 100 130,48 

635006 Údržba budov, objektov a ich častí 100 108,00 

06.3.0 Zásobovanie vodou:   

633004 technické zariadenia 170 0,00 

06.4.0 Verejné osvetlenie:    

632001 spotreba elektrickej energie VO 2 300 2 509,82 

635006 údržba verejného  osvetlenia  100 22,20 

08.1.0 Rekreačné a športové služby:    

632001 spotreba elektrickej energie šatne 200 192,00 

632002 spotreba vody 10 2,60 

633006 Všeobecný  materiál   800 268,31 

633016 reprezentačné 500 82,58 

634001 benzín na kosenie ihriska  250 135,73 

08.2.0 Kultúrne služby:    

632001 spotreba energie    1 300 1 320,00 

633001 interiérové vybavenie  do kultúrneho domu  500 0 

633006 Všeobecný materiál 500 159,96 

637004 všeobecné služby  400 569,00 

637027 odmeny mimo pracovného pomeru (kronika) 400 235,60 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby:    

632001 elektrická energia do domu smútku  280 315,22 

632002 voda na cintorín 10 20,74 

633006 Všeobecný materiál 150 33,02 

634001 benzín na kosenie cintorína 100 108,64 

642007 Bežný transfer cirkvi 1000 1000,00 

08.6.0 Šport, kultúra a náboženstvo inde neklas.:   
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Položka Výdavky bežného rozpočtu : Výška výdavkov v € 

číslo  Rozpočet 2015 Plnenie 2015 

642014 Mikuláš a stretnutie s dôchodcami 2 500 1 398,40 

09.1.2.1 Nižšie sek. vzdelávanie (ZŠ):   

642001 príspevok OZ  100 0 

09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifik. (zamestnancov):   

637001 Školenia, kurzy 50 32,00 

642006 Členské do RVC Nitra 130 130,00 

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi:    

642026 Dávky v hmotnej núdzi 200  0 

  Spolu: 68 520 62 666,48 

 

 

2. Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

7 030,00                   26 894,07 382,56 

 

 Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Realizácia projektu kamerového systému v obci:  

Nerozpočtovaný výdavok v sume   23820,00 EUR  na realizáciu projektu kamerového systému 

v obci bol financovaný z fondov EÚ v sume 14887,50 EUR, zo štátneho rozpočtu v sume 

4962,50 EUR a z vlastných prostriedkov 3970,00 EUR. Sumu 3970,00 EUR predstavuje 

uhradená daň z pridanej hodnoty, ktorá bude refundovaná zo ŠR v roku 2016 vo výške 2 977,50 

EUR.  Rozdiel v sume 992,50 EUR sú náklady obce na realizáciu tohto projektu.  

 

b) Rekonštrukcia obecnej zvonice: 

Výdavky na realizáciu rekonštrukcie zvonice boli rozpočtované v sume 3 000,00 EUR, skutočné 

náklady na realizáciu dosiahli 3074,07 EUR. Rozpočet bol splnený na 102,47 %  

 
  

Položka Výdavky  kapitálového rozpočtu: Výška výdavkov v € 

číslo  Rozpočet 2015 Plnenie 2015 

03.6.0.  Verejný poriadok a bezpečnosť:   

713005 Špeciálne prístroje 0 23 820,00 

06.2.0 Rozvoj obce:     

717002 Rekonštrukcie a modernizácie 3 000 3 074,07 

08.1.0. Rekreačné a športové služby:   

717002 Rekonštrukcie a modernizácie 4 030 0,00 

   Spolu: 7 030 26 894,07 

 

3.  Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

0,00 22 827,50 22 827 
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Výdavkové operácie neboli rozpočtované, skutočné plnenie  k 31.12.2015 bolo v sume 

22 827,50  EUR  a predstavuje splatenie finančnej zábezpeky dodávateľovi projektu kamerového 

systému obce.  

 

Položka Výdavkové finančné operácie:  Výška výdavkov v € 

číslo  Rozpočet 2015 Plnenie 2015 

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť :   

821009 Z dodávateľských úverov 0 22 827,50 

  Spolu:  0   22 827,50 

 

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 

Bežné  príjmy spolu 118 596,04 

z toho : bežné príjmy obce  118 596,04 

             bežné príjmy RO 
 

Bežné výdavky spolu 62 666,48 

z toho : bežné výdavky  obce  62 666,48 

             bežné výdavky  RO 
 

Bežný rozpočet +   55 929,56 

Kapitálové  príjmy spolu 19 850,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  19 850,00 

             kapitálové  príjmy RO 
 

Kapitálové  výdavky spolu 26 894,07 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  26 894,07 

             kapitálové  výdavky  RO 
 

Kapitálový rozpočet  -  7 044,07 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +    48 885,49 

Vylúčenie z prebytku  - 37 322,99 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu       +    11 562,25 

Príjmy z finančných operácií 22 827,50 

Výdavky z finančných operácií 22 827,50 

Rozdiel finančných operácií 0 
PRÍJMY SPOLU           161 273,54 

VÝDAVKY SPOLU         112 388,05 

Hospodárenie obce     +    48 885,49 
Vylúčenie z prebytku                  -    37 322,99 

Upravené hospodárenie obce    +    11 562,25 

 
 

 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 
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písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú nevyčerpané účelové prostriedky 

získané z finančnej náhrady spoločenskej hodnoty vyrúbaných stromov v sume 37 322,99, ktoré 

je obec povinná použiť na výsadbu a regeneráciu stromov a verejnej zelene.  

          Prebytok rozpočtu v sume 11 562,50 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 účelové 

prostriedky , navrhujeme použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu 11 562,50  EUR  

 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu 
 

a) 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. V roku 2015 rezervný fond 

čerpaný nebol. 

 

              

Rezervný fond  Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  7 066,28       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rok 4 890,72      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu          

               - krytie schodku rozpočtu   

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2015     11 957,00   

 

b) Sociálny fond 

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa  a Zásady pre 

tvorbu a použitie sociálneho fondu Obce Horný Pial č. 3/2013. 

 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 899,16   

Prírastky - povinný prídel – 1,25  %                                                 162,22        

               - povinný prídel -           %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS            92,60    

               - jubileá                       500,00  

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2015 468,78 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 

 
A K T Í V A  

 

Názov   ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Majetok spolu 708 190,29 776 936,57 

Neobežný majetok spolu 678 186,39 702 482,14 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 626 609,13 650 904,88 

Dlhodobý finančný majetok 51 577,26 51 577,26 

Obežný majetok spolu 21 113,78 65 707,31 

z toho :   

Zásoby 1 445,58 1 405,58 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00  

Dlhodobé pohľadávky 0,00  

Krátkodobé pohľadávky  1 520,88 842,91 

Finančné účty  18 147,32 63 458,82 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  8 890,12 8 747,12 

 

Nárast dlhodobého hmotného majetku bol zaznamenaný zaradením kamerové systému 

obce do majetku a rekonštrukciou obecnej zvonice.  

Dlhodobý finančný majetok predstavujú akcie obce v Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti a.s. Nitra za vložený majetok, ich hodnota  v priebehu rokov zostala nezmenená. 

Zásoby na sklade predstavujú nakúpené plastové nádoby na komunálny odpad.  

Krátkodobé pohľadávky sú pohľadávky na miestnych daniach a poplatkoch, ktoré oproti 

minulému rozpočtovému roku poklesli takmer o polovicu.   

Zostatok na finančných účtoch obce v porovnaní s výsledkom oproti minulému 

rozpočtovému roku je vyšší 3,5 násobne , čo znamená, že hospodárenie obce sa zlepšilo.  

Sumu 8 747,12 EUR účtovanú ako časové rozlíšenie predstavuje daň za umiestnenie 

jadrovo-energetického zariadenia za rok 2015, ktorá bola splatná v januári 2016 vo výške 

8 260,69 EUR a 486,43 EUR sú náklady budúcich období, t.j. neuhradené faktúry ku koncu roka 

2015. 
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P A S Í V A  

 

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 418 308,52 472 225,49 

Vlastné imanie  412 573,02 447 423,46 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  412  573,02 447 423,46 

Záväzky 5 735,50 6 192,65 

z toho :   

Rezervy  570,60 579,96 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 899,16 468,78 

Krátkodobé záväzky 4 265,74 5 143,91 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 0,00 18 609,38 

 

 Vlastné imanie obce  za rok 2015 je v porovnaní s rokom 2014 vyššie o 53 916,97 EUR, 

z čoho však 18 609,38 sú výnosy budúcich období účtované v rámci časového rozlíšenia.  

Výsledkom hospodárenia obce je zisk  34 850,44 EUR.  Záväzky obce ku koncu roka 2015 

v úhrnnej sume 6 192,65  EUR sú popísané v bode 7. nižšie.  

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám  0,00                   EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                     0,00 EUR 

- voči dodávateľom   1 223,27                   EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                                     0,00                    EUR 

- voči zamestnancom    2 161,02                   EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu         1 759,62 EUR 

- zo sociálneho fondu voči zamestnancom      468,78  EUR 

- za audit účtovnej závierky                             540,00                   EUR 

- voči poplatníkom na poskytnutých úľavách    39,96                   EUR 

 

Záväzky voči dodávateľom v sume 1 047,56 EUR sú nevyfakturované dodávky 

(vyúčtovanie) za spotrebu energií, v sume 175,71 sú neuhradené dodávateľské záväzky ku koncu 

roka.  Záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daňového úradu v sume 3 920,64 EUR sú 
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krátkodobého charakteru a predstavujú platy a odvody za mesiac december 2015, splatné 

v januári 2016. Suma 540,00 EUR je zmluvným záväzkom voči audítorskej spoločnosti za 

vykonanie auditu účtovnej závierky obce za rok 2015 v roku 2016, a suma 39,96 EUR je 

vytvorená rezerva na vrátenie poplatkov za komunálne odpady poplatníkom, ktorí o úľavy 

a zníženia požiadajú v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.  

 

 

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 2015 poskytla dotáciu Reformovanej kresťanskej cirkvi, cirkevnému zboru 

v Hornom Piale na rekonštrukciu veže kostola v sume 1 000,00 EUR v súlade so Všeobecnej 

záväzným nariadením obce č. 5/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Horný Pial. Dotácia bola ku koncu roka riadne vyúčtovaná a použitá na nákup stavebného 

materiálu. 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec  nepodniká na základe živnostenského oprávnenia  

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 nie je zriaďovateľom žiadnych právnických osôb. 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

          

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :  

 

 

 

  

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

  

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

  

Rozdiel 

(stĺ.3-stĺ.4 ) 

 

 

 

  

Ministerstvo 

financií SR 

Prenesený výkon štátnej správy        378,54 378,54 0,00 

Ministerstvo 

financií SR 

Financovanie referenda 402,87 402,87 0,00 

PPA Kamerový systém obce 19 850,00 19 850,00 0,00 

 

Obec svoje finančné vzťahy usporiadala, pričom jej nevznikla povinnosť vrátiť   

nevyčerpaný transfer.  

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Spoločný obecný úrad 

Levice 

284,47 284,47 0 

 

 Obec v r.2015 poskytla na financovanie Spoločného obecného úradu v Leviciach, 

zriadeného pre obce Tekovského regiónu, zriadeného za účelom vykonávania odborných 

činností prenesených výkonov zo štátnej správy transfer z vlastných zdrojov v sume 284,47 

EUR. Tieto prostriedky boli SpOcÚ v súlade s uzatvorenou zmluvou riadne vyúčtované 

a použité na financovanie chodu úradu.   

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec v r. 2015 neuzatvorila žiadnu zmluvu s VÚC Nitra. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu   

programového rozpočtu         
  

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial  v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schválilo uznesením č. 57/2013 zo dňa 13.12.2013 

zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Horný Pial  bez programovej štruktúry. 
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13.  Návrh uznesenia: 
 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial schvaľuje použitie prebytku v sume 11 562,50  

EUR, 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, na tvorbu  rezervného fondu.   

   

c)       Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

Záverečného účtu obce 

 

 

 

 

 

V Hornom Piale,  dňa 24.05.2016 

 

 

 

Vypracovala:  Adriana Szántó, samostatná referentka 

 

 

 

 

 

Predkložil : Ľudovít Húdik, starosta obce 

 


