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Záverečný účet Obce Tešedíkovo 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. Pôvodný rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. 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 18.02.2014 uznesením č.18/OZ/2014
a zmenený bol dvakrát dňa 15.07.2014 uznesením 62/OZ/2014 a dňa 16.12.2014 uznesením
10/NOZ/2014 .
Rozpočet obce po poslednej zmene:
Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavk
Hosp.výsledok: + prebytkový/- schodkový

( v EUR )
1960320
1822707
+137613

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Hosp.výsledok: + prebytkový/- schodkový

( v EUR )
57214
97427
-40213

Finančné operácie:
Príjmy
Výdavky
Hosp.výsledok: + prebytkový/- schodkový

( v EUR )
0
97400
-97400

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
2017534,00

Skutočnosť k 31.12.2014
2016226,52

% plnenia
99,94

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
943061,00

Skutočnosť k 31.12.2014
943226,05

% plnenia
100,02

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z finančnej čiastky vo výške 752061,44 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 kryté
výdavky na prevádzku Obce Tešedíkovo .
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 125353,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 127442,34 eur, čo je
101,67 % plnenie.
c) Daň za psa 2976,35 eur
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 7223,91 eur
e) Daň za nevýherné hracie prístroje nie je
f) Daň za predajné automaty nie je
g) Daň za ubytovanie nie je
h) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 63722,27 eur
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
311683,00

Skutočnosť k 31.12.2014
307493,34

% plnenia
98,65

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku :
Z rozpočtovaných 184233 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 182867,93 eur čo je
99,25 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 24632,96 eur , príjem z
prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 157968,34 eur a prenajatých strojov vo výške
266,63 eur.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 127450 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 124625,41 eur, čo je 97,78 %
plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z ostatných poplatkov 107068,08 eur a zo správnych poplatkov
a za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 17557,33 eur .

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2014
705576,00

Skutočnosť k 31.12.2014
709047,08

% plnenia
100,49

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ
MŽP SR
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad Nitra

Suma v EUR
2197,24
3905,31
1236,51
616222,00

5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.

Okresný úrad
ÚPSVaR
Úrad vlády, MK SR,NSK,
Okresný úrad Nitra
MDVRR SR
MDVRR SR
MV SR
Recyklačný fond
MPSVa R SR

6188,12
3170,78
2500,00
351,15
3484,71
161,87
15,00
251,00
67480,00

Účel
Kompostáreň
Matrika
REGOB
Školstvo, vzdelávacie
pouk.,dopravné
Voľby
Stravné pre deti v HN + školské potr.
Príspevok na kultúru
Na prenesený výkon štát.správy
Vojnové hroby
Recyklácia odpadu
DSS

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy v EUR:
Rozpočet na rok 2014
57214,00

Skutočnosť k 31.12.2014
56460,05

% plnenia
98,68

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 100,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 100,00 eur.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 34000,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 34150,00 eur, čo
predstavuje 100,44 % plnenie.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 23114,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 22210,05 eur, čo
predstavuje 96,09 % plnenie.
V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytovateľ dotácie
NSK Nitra
Okresný úrad Nitra
MŽP SR

Suma v EUR
2975,00
7000,00
12235,05

Investičná akcia
Rekonštrukcia chodníka
Prevencia kriminality
Kompostáreň

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
00,00
00,00
Ďalej boli aj mimorozpočtové finančné operácie vo výške 23381,97 – poplatky z predaja služieb

a poplatky za stravné.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
1347356,00

Skutočnosť k 31.12.2014
1208262,22

% plnenia
89,68

Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
1152529,00
1057401,64
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Výdavky verejnej správy obce
256795,00
Finančná a rozp.oblasť
12502,00
Iné všeobecné služby
13470,00
Transakcie verejného
38170,00
Ochrana pred požiarmi
2590,00
Všeobecná pracovná oblasť
0,00
Výstavba
41156,00
Cestná doprava
94865,00
Nakladanie s odpadmi
114299,00
Rozvoj bývanie
28742,00
Rozvoj obcí
61901,00
Zásobovanie vodou
400,00
Verejné osvetlenie
22630,00
Rekreačné a šport.služby
51712,00
Kultúrne služby
39099,00
Klubové zariadenie
4350,00
Vysielacie a vyd.služby
2500,00
Nábož. a iné spol..služby
11212,00
Knižnica
1530,00
Predškolská výchova
135057,00
Školské stravovanie
20045,00
DSS
107680,00
Ďalšie soc. služby
48078,00
Ďalšie služby - staroba
40946,00
Dávky soc.pomoci
2800,00

% plnenia
91,74

1) Bežné výdavky :

Skutočnosť
240222,55
5792,92
12544,52
29141,63
1260,47
0,00
37758,74
88366,52
104803,69
21244,04
52009,87
208,72
19109,44
49425,08
38352,74
3627,48
2344,70
8054,22
1411,85
130073,85
19325,10
103935,05
46138,39
39627,09
2622,98

v EUR
% plnenia
93,55
46,34
93,13
76,35
48,67
0,00
91,75
87,18
93,59
73,91
84,02
52,18
84,44
95,86
68,09
83,39
93,79
71,84
92,28
96,31
96,41
96,52
95,97
96,78
96,40

Spolu
1152529,00
1057401,64
91,74
Podrobný číselný prehľad o čepaní výdavkov je zohľadnený vo výkaze čerpanie rozpočtu
podľa odvetvia /podrobné/ príloha č.1
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
97427,00
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Nakladanie s odpadmi
Vodné hospodárstvo

Skutočnosť k 31.12.2014
56028,08
rozpočet
22000,00
47677,00
1000,00

% plnenia
57,51
skutočnosť
21182,35
16999,20
500,00

v EUR
% plnenia
96,28
35,65
50,00

Cestná doprava
Rozvoj obce
Školské stravovanie
Rozvoj bývania

12900,00
9850,00
2500,00
1500,00

12900,00
446,53
2500,00
1500,00

100,00
4,53
100,00
100,00

Spolu

97427,00

56028,08

57,51

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovnú investičnú akciu :
- altán
vo výške 3060,00 EUR
- projekty
vo výške 10980,00 EUR
- rekonštrukcia budovy
vo výške 7142,35 EUR .
b) Nakladanie s odpadmi
Ide o nasledovnú investičné akciu :
- realizácia novej stavby-kompostáreň vo výške 16999,20 EUR.
c) Vodné hospodárstvo
Ide o nasledovnú investičnú akciu :
- zachytenie a odvedenie dažďových vôd projekty vo výške 500,00 EUR.
d) Cestná doprava
- rekonštrukcia chodníka vo výške 12900,00 EUR.
e) Rozvoj obce
- hojdačky vo výške 446,53 EUR.
f) Školské stravovanie
- nákup elektrickej trúby vo výške 2500 EUR.
g) Rozvoj bývania
- projekty vo výške 1500 EUR.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
97400,00

Skutočnosť k 31.12.2014
94832,50

% plnenia
97,36

Tieto fin.operácie v sume 94832,50 eur boli čerpané na splácanie istiny z prijatých úverov .
Ďalej sú tu aj mimorozpočtované výdavky na školskú jedáleň , na pohrebníctvoa na čerpnaie
sociálneho fondu vo výške 23509,50 EUR.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
670178,00

Skutočnosť k 31.12.2014
670150,58

% plnenia
100

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s VJM
413716,58 EUR
Základná škola s VJS
256434,00 EUR.

5) Percentuálne plnenie rozpočtu podľa programov
Program 00101: Plánovanie, manažment –Činnosť ob.úradu

93,54 %

Program 00102: Kontrolná činnosť
Program 00103: Obecné zastupiteľstvo
Program 00202: Autodoprava
Program 00301: Činnosť matriky
Program 00302: Obecné noviny
Program 00303: Obecný rozhlas
Program 00305: Služby stavebného práva
Program 00401:Ochrana pred požiarmi
Program 00501: Zber a odvoz odpadu
Program 00502: Recyklácia odpadu
Program:00602: Bežné opravy a celor.údržba poz.komunikácií
Program 00701: Materské školy
Program 00703: Stravovanie v jedálňach školských zariadení
Program 00801: Futbalový štadión
Program 00901: Miestne kultúrne strediská
Program 00902: Osvetové strediská
Program 00903: Obecná knižnica
Program 00904: Kultúrne podujatia
Program 00905: Grantová podpora kultúr. spolkov, organ.
Program 01001: Verejná zeleň
Program 01002: Údržba verejného osvetlenia
Program 01003: Zásobovanie obce vodou
Program 01101: Správa nájomných bytov
Program 01201: Dom sociálnych služieb
Program 01202: Opatrovateľská služba
Program 01203: Stravovanie dôchodcov
Program 01204: Dotácia na žiakov v predškolskom a školskom veku
Program 01301: Poplatky v banke
Program 01302: Transakcie verejného dlhu

94,70 %
99,00 %
92,43 %
93,13 %
98,16 %
76,32 %
91,75 %
48,67 %
74,90 %
82,22 %
97,47 %
96,29 %
96,83 %
95,58 %
97,21 %
83,39 %
92,28 %
99,48 %
71,84 %
73,11 %
84,44 %
50,62 %
75,21 %
96,52 %
96,78 %
95,97 %
93,68 %
25,99 %
91,45 %.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014.
Výsledok hospodárenia za rok 2014 je:
1. Rozpočtový: prebytok obce vo výške 232644,22 EUR, ktorý vznikol ako rozdiel bežných
a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov.
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 z tohto prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 236,40 EUR, a to na : - dopravné žiakov
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky vo výške 7000 EUR a to
na prevenciu kriminility.
2. Celkový – kumulovaný: prebytkový vo výške 130811,72, ktorý vznikol ako rozdiel celkových
príjmov a celkových výdavkov, teda včítane finančných operácií.

3. Účtovný: ako rozdiel výnosov a nákladov triedy 6 – Výnosy a triedy 5 – Náklady, je strata
vo výške 4286,97 EUR.

Návrh na použitie: prevod na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov /Nerozdelená strata min.
rokov/

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. Vedie sa /nevedie/ na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obec má za rok 2014 prebytok hospodárenia – bude sa tvoriť rezervný fond. V roku
2014 zostatok fondu opráv je vo výške 48769,09 EUR. Nakoľko tieto prostriedky sú na
analytickom účte po tieto prostriedky je nižší rezervný fond.
Fond rezervný + fond opráv

Suma v EUR

ZS k 1.1.2014

342163,50

Prírastky - z prebytku hospodárenia

130811,72

- ostatné prírastky

-

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky

-

KZ k 31.12.2014

472975,22

Sociálny fond
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2013

2412,93

Prírastky - povinný prídel - 1,5

%

4517,01

- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie

2550 ,00

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
zriadeným a založeným právnickým osobám

2123,44
2256,40

štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2014

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2014

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

-4-

-5-

Okresný

Matrika b.v.

3905,31

3905,31

-

úrad Šaľa

REGOB b.v.

1236,51

1236,51

-

Voľby SR b.v.

6188,12

6188,12

-

Úrad vlády

Kultúrne podujatie b.v.

2000,00

2000,00

-

NSK Nitra

Kultúrne podujatie b.v.

500,00

500,00

-

ÚPSVaR

Stravné + škol.potreby b.v.

3170,78

3170,78

-

UPSVaR

VPP b.v.

259,96

259,96

-

MŽP SR

Kompost. b.v.

2197,24

2197,24

KŠÚ Nitra

Školstvo b.v.

616222,00

615985,60

236,40

Okr.ú.Nitra

Životné prostredie b.v.

351,15

351,15

-

MDVRRSR

Stavebníctvo b.v.

3484,71

3484,71

-

MDVRRSR

Pozemné komunikácie b.v.

161,87

161,87

-

MPSV a R

DSS b.v.

67480,00

67480,00

-

MV SR

Vojnové hroby b.v.

15,00

-

MŽP SR

Kompost. k.v.

12235,05

12235,05

-

NSK Nitra

Rekonštrukcia chodníka k.v.

2975,00

2975,00

-

Okr.ú. Nitra

Prevencia kriminality k.v.

7000,00

0,00

7000,00

15,00

.

B. . Z recyklačného fondu boli poskytnuté príspevky vo výške 251,00 EUR, ktoré sme vyčerpali
na vrecia separovaného odpadu.
C. Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2005 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel
SČK Tešedíkovo
330,00 EUR
ŠK Tešedíkovo
19256,00 EUR

RKFÚ Tešedíkovo
5000,00 EUR
OZ Telektó Tešedíkvo
850,83 EUR
JD Komárno
100,00 EUR.
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2005 o
dotáciách.

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

ZS k 1.1.2014

KS k 31.12.2014

Neobež. majetok spolu, z toho

7669116,33

8103682,22

Dlhodobý hmotný majetok

6833500,78

7268066,67

Dlhodobý finančný majetok

835616,00

835615,66

Obežný majetok spolu, z toho

603885,67

715045,22

Zásoby

11934,35

8923,12

Pohľadávky krátkodobé

39820,90

33463,26

Finančný majetok

500546,47

637574,02

Zúčtov.medzi subj.ver.správy

51383,95

34884,82

Posk. návr. fin. výpomoci krát.

200,00

200,00

Časové rozlíšenie spolu:

5457,33

5268,00

Náklady budúcich období

5457,33

5298,00

Dlhodobý nehmotný majetok

Výnosy bud. Období
8278459,33

SPOLU

8824025,44

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

3646687,53

3642400,56

Nevysporiadaný HV z min. rokov

3272131,26

3646687,53

Výsledok hospodárenia

374556,27

-4286,97

Záväzky

2671722,54

3385659,04

2491141,61

2403310,71

Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Fondy účtovnej jednotky

z toho :
Dlhodobé záväzky

Krátkodobé záväzky

146568,26

967632,84

Bankové úvery a ostatné prij.výp.

12759,09

7479,09

Rezervy

21018,18

Časové rozlíšenie spolu:

1960049,26

1795965,84

Výdavky budúcich období

44,22

27,68

Výnosy budúcich období

1960005,04

1795938,16

SPOLU

8278459,33

8824025,44

Súčasťou účtovnej závierky obce je aj Výkaz ziskov a strát Úč.ROPO SFOV 2-01. Tento výkaz
obec zostavuje aj za školskú jedáleň pri MŠ Tešedíkovo a sleduje v ňom náklady a výnosy školskej
jedálne. Náklady vo výške 15888,35 EUR predstavujú náklady za nákup potravín a výnosy vo
výške 15888,35 EUR predstavujú príjem od rodičov. Tieto prostriedky sa sledujú na osobitnom účte
MŠ a môžu použiť na účely nákupu potravín. Ďalej v tomto výkaze sú aj náklady a výnosy
z podnikateľskej činnosti – Pohrebné služby. Výnosy z podnikateľskej činnosti sú 3399,95 EUR a
náklady 3391,66 EUR.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
Municipálny úver z roku 2001 na základe zmluvy 20/040/01 zostatok úveru 7479,09 EUR.
Na základe Zmlúv o poskytnutí prostriedkov ŠFRB obec spláca nasledovné úvery
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.

Číslo zmluvy
Výška
Mesačná splátka úroku
405/2196/2002
1%
927,67
405/296/2005
1%
1072,99
405/716/2006
1%
3443,40
405/177/2008
1%
1901,91
405/216/2011
1%
2508,58

Zabezpečenie
úveru
Nehnuteľnosť
s.č.1373
Nehnuteľnosť
s.č.1462
Nehnuteľnosť s.č.
1463,1464,1465
Nehnuteľnosť
s.č.708
Nehnuteľnosť
s.č.1480

Zostatok
k 31.12.2014
147652,06

Splatnosť
r. 2032

239369,99

r. 2035

808297,10

r. 2036

477661,58

r.2038

702870,16

r.2041

Úhrada mesačných splátok jednotlivých úverov je zabezpečená z podielových daní, ktoré
Poukazuje daňový úrad na účet Prima banka Slovensko a.s. pobočka Komárno.
Krátkodobé záväzky z toho: dodávatelia /321/ 836504,19 €, preddavky /324/ 2422,46 € ,
nevykafturované dodávky /326/ 1500,00 € , iné záväzky /379/ 101099,89 €, zamestnanci /331/
1797,41 € zúčtovanie s orgánmi /336/ sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 20359,43 €,
ostatné priame dane /342/ 3949,46 € .
Vypracovala : Gyorogová
V Tešedíkove dňa 27.02.2015

Gyula B o r s á n y i
starosta obce

