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Záverečný účet obce P R U Ž I N A  za rok 2014 

 

1. Rozpočet obce na rok 2014 

 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. 

Obec schválila rozpočet na rok 2014 v roku 2013 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 

ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako 

schodkový, ktorý schodok obec kryla prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce 

bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2013 uznesením č. 50/2013. 

 Rozpočet  bol zmenený celkom osemnásťkrát  a to: 

- prvá  zmena  schválená dňa  23. 1. 2014, starostom obce  - dotácie zo ŠR 

- druhá zmena schválená dňa  6. 2. 2014 , starostom obce – dotácia – školstvo  

- tretia zmena  schválená dňa  26. 2. 2014, starostom obce     

- štvrtá  zmena  schválená dňa   28. 2. 2014, starostom obce – voľby prezidenta SR- 1.kolo   

- piata zmena  schválená dňa  24. 3. 2014, starostom obce – voľby prezidenta SR – 2. kolo    

- šiesta zmena  schválená dňa 31. 3. 2014, starostom obce     

- siedma zmena  schválená dňa 11. 4. 2014, uznesením OZ č. 10/2014  

- ôsma zmena  schválená dňa 30. 5. 2014, starostom obce – dotácia voľby do EP   

- deviata  zmena  schválená dňa 31. 5. 2014, starostom obce     

- desiata zmena  schválená dňa 30. 6. 2014, uznesením OZ č.  21/2014, zo 4. 7. 2014     

- jedenásta zmena  schválená dňa 4. 8. 2014, starostom obce  - dotácie- školstvo, matrika   

- dvanásta zmena  schválená dňa 27. 8. 2014, uznesením mimoriadneho OZ č. 34/2014     

- trinásta zmena  schválená dňa 26. 9. 2014, uznesením OZ č. 38/2014     

- štrnásta  zmena  schválená dňa 20.10. 2014, starostom obce – Komunálne voľby 

- pätnásta  zmena  schválená dňa 19.11.2014, starostom obce - dotácia    

- šestnásta zmena  schválená dňa 27.11.2014, starostom obce  - dotácia - školstvo   

- sedemnásta  zmena  schválená dňa 5.12.2014, uznesením OZ č. 56/2014     

- osemnásta  zmena  schválená dňa 15.12.2014, starostom obce – dotácia – školstvo. 

                        

 Rozpočet obce k 31.12.2014 v EUR 

 Schválený 

rozpočet  

Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 2 130 651 1 414 508 

z toho :   

Bežné príjmy 1 036 569 1 098 569 

Kapitálové príjmy 1 089 599    234 860 

Finančné príjmy      2 200      77 427 

Príjmy RO s právnou subjektivitou       2 283       3 652 

Výdavky celkom 2 130 651 1 414 508 

z toho :   

Bežné výdavky  521 315 571 837 

Kapitálové výdavky      1 150 133        357 822 

Finančné výdavky           47 760          47 760  

Výdavky RO s právnou subjektivitou         411 443        437 089    

Rozpočet obce 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

1 414 508  1 382 445,58 97,7 

                                                                               

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

 1 102 221   1 075 948,18 97,6 

V plnení bežných príjmov sú aj príjmy Základnej školy vo výške 4 906,03 €, viac v bode 6. 

Hodnotí sa plnenie rozpočtu, vrátane ZŠ. 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 102 221 EUR, bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 

v sume 1 075 948,18 EUR, čo predstavuje 97,6 % plnenie. 

1) daňové príjmy :  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

535 358 511 392,18  95,5  

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

     Z rozpočtovanej finančnej čiastky 455 400 EUR z výnosu dane z príjmov boli skutočné 

príjmy k 31.12.2014 – 433 450,67 EUR, čo predstavuje plnenie na 95 %.  V porovnaní 

s rokom 2013 to bolo viac o 19 097 EUR, čo priaznivo ovplyvnilo príjmovú časť rozpočtu. 

b)  Daň z nehnuteľností 

     Z rozpočtovaných 32 805 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 32 144,27 

EUR, čo je plnenie na 98 %. Z toho príjmy dane z pozemkov  boli vo výške 16 851,94 EUR, 

dane zo stavieb boli vo výške 15 127,86 EUR a  z bytov 164,47  EUR. Výška skutočných daní 

bola len o niečo vyššia ako v r. 2013, sadzby sa nemenili. K 31.12.2014 obec eviduje 

pohľadávky na daniach z nehnuteľností vo výške 2 680,07 EUR, z toho 1 994,52 EUR za rok 

2014  čo je o cca 900 EUR viac ako v roku 2013. Pohľadávky sa vymáhali výzvami.  

c) Daň za psa  za rok 2014 bola skutočnosť tejto dane 1 458,88  EUR, nedoplatok  14 EUR. 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva - v roku 2014 bol rozpočet 770 EUR, skutočne 

bolo vybratých 771 EUR,  čo je o 436 EUR viac ako v roku 2013. 

e) Daň za ubytovanie – skutočný príjem bol 271,92 EUR. 

f) Poplatok  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   - z rozpočtovaných 44 610 

EUR bol skutočný príjem 43 295,44 EUR, čo je o 2 617 EUR viac ako v roku 2013. 

Nedoplatok na uvedenej dani bol  2 780,14 EUR, čo je cca 701  EUR menej ako v roku 2013. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

   Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

132 518 130 446,28 98,4 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 58 141 EUR   bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 57 065,29 EUR, 

čo je 98 % plnenie. Ide o príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 1 359,75 EUR,  z 



5 

 

prenajatých bytov v sume 51 433,14 EUR. Príjem za nájom budov a priestorov – zdravotné 

stredisko, lekáreň, kultúrny dom  bol vo výške  4 124 EUR, čo je viac ako v roku 2013 a to aj 

vzhľadom na viaceré akcie v zrekonštruovanom   kultúrnom dome. Príjem z dividend v roku 

2014 nebol. 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Z rozpočtovaných   62 437 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 62 477,31  

EUR, čo je  100,1  %  plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za služby v bytovkách 

v sume 29 386,14 EUR, za vypúšťanie odpadových vôd v sume 8 323,10 EUR, zo správnych 

poplatkov – 2 803,20 EUR, ktoré boli o 628 EUR vyššie ako v roku 2013. Príjem za réžiu 

v ŠJ  bol 2 549,61 EUR, za opatrovateľskú službu 7 302,50 EUR, čo bolo o 1 426 EUR viac 

ako v roku 2013,aj vzhľadom na vyšší počet opatrovaných.  Príjem od rodičov na prevádzku 

v MŠ bol 1 402,50 EUR, čo bolo v porovnaní s rokom 2013 o 318 EUR viac.  

 

c) Iné nedaňové príjmy  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v sume  11 940 EUR, bol skutočný príjem 11 646,68 

EUR, čo predstavuje 97,5 % plnenie. Medzi inými nedaňovými príjmami boli príjmy z dobropisov 

v sume 8 053,16 EUR, 2 539,77 EUR bolo z lotérií a z vratiek (za byty) v sume 1 053,75 EUR. Príjmy 

ZŠ boli 217,34 EUR. 

 

3)Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

434 345              434 109,72 99,9 

 

Obec prijala v roku 2014  nasledovné granty a transfery  v EUR:                                                        

 P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Ú č e l 

 1. ÚPSVaR Považská Bystrica 4 888,52     Aktivačné služby, Malé obecné služby 

 2. Okresný úrad–TN-školstvo 405 478,12    Prenesené kompetencie– základná škola  

 3. Okresný úrad – TN-staveb. 1 846,05    Prenes. kompetencie - stavebný úrad 

 4. Okresný úrad  P. Bystrica 2 869,09    Prenesené kompetencie - matrika 

 5. ÚPSVaR Považská Bystrica 1 618,24     Strava, učebné pomôcky - deti v HN 

 6. Okresný úrad ŽP- Trenčín  185,99    Dot. na pren.výkon št.správy na úseku ŽP 

 7. Okresný úrad  P. Bystrica 655,05    Na register obyvateľstva – prenesený výk. 

 8. Okresný úrad TN  2 604,00      Pre MŠ - predškoláci 

 9. Okresný  P. Bystrica 5 529,43     Voľby prezidenta-1.,2.k.,voľby do EP,OS     

 10.   Obvodný úrad P. Bystrica 85,75    Dotácia na prenes.výkon – komunikácie 

 11. Obvodný úrad Trenčín 40,48    Dotácia na vojnové hroby 

12. Pôdohosp. platobná  agentúra        3 725,16    Jednotná platba na plochu 

13.  Stravníci v ŠJ v zmysle VZN            934,75   Za réžiu v Školskej jedálni 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v plnej výške, okrem dotácie na 

školstvo a jednotnú platbu na plochu. Zostatok nevyčerpaného transferu za ZŠ  bol  4 067,80 

EUR, z toho 1 205,45 EUR je dopravné a 2 862,35  EUR je nevyčerpaná dotácia z tovarov 

z roku 2014. Zostatok financií bol poukázaný ZŠ ako nová dotácia roku 2015 s kódom zdroja 
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131E, s  podmienkou použitia  v  stanovenom  termíne, t.j. do 31.03.2015. Zostatok dotácie 

predškolákov bol 502,26 EUR a zostatok dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol 

1885,46 EUR. Transfer z ÚPSVaR pre základnú školu bol 3 649,09 EUR.  

 

4) Kapitálové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

234 860 234 859,85 100 

 

 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov v sume 234 860 EUR, bol skutočný príjem 

k 31. 12. 2014  - 234 859,85 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív: V rámci príjmu za kapitálové aktíva bol rozpočet 

vo výške 13 000  EUR a v tej istej výške bolo aj plnenie, t. j. 100  % za predaj budovy bývalej 

školskej jedálne. Pohľadávka sa splácala v termíne a celý zostatok nedoplatku bol v zmysle 

zmluvy uhradený do 31. 12. 2014. 

 

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

V roku 2014 príjem z predaja pozemkov činil  23 110 EUR, čo je viac o 22 159 EUR  ako 

v roku 2013 aj vzhľadom na zámenu pozemku – obecná záhrada firme VK SOK s doplatkom. 

 

c) Granty a transfery: 

V roku 2014 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

1. Ministerstvo financií SR     6 000,- Rekonštrukcia MŠ 

2. Environmentálny fond  162 370,- Vodovod k IBV 

3. Pôdohospod.platob. agentúra      30 379,85 Turistický chodník Potôčky 

V roku 2014 obec prijala kapitálový grant a to z Environmentálneho fondu SR na budovanie 

vodovodu  v IBV v sume 162 370,- EUR. Okrem toho obci bol schválený aj transfer z MF SR 

na rekonštrukciu MŠ v sume 6 000,- EUR a z Pôdohospodárskej platobnej agentúry obec 

prijala grant v sume 30 379,85 EUR za vybudovaný Turistický chodník Potôčky.  

 

5) Príjmové finančné operácie:  

                                                                                                                                   v EUR 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

77 427 71 637,55 93 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2014, zo dňa 11. 4. 2014 bolo schválené 

použitie časti rezervného fondu v sume 60 898,47 EUR na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií. 

Uznesením  mimoriadneho obecného zastupiteľstva č. 32/2014, zo dňa 27. 8. 2014 

bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 8 470  EUR, z toho na kapitálové 

výdavky 5 000 EUR – budovanie miestnej komunikácie k obecnému úradu a na bežné 
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výdavky – havarijný stav 3 470,- EUR – na výmenu kotla v zdravotnom stredisku. Obecné 

zastupiteľstvo zmenou rozpočtu uznesením č. 56/2014, zo dňa 5. 12. 2014 schválilo zníženie 

čerpania RF v sume 3 470,- EUR, ktoré boli pôvodne použité na finančné preklenutie na 

údržbu kotla na zdravotnom stredisku. Suma 5 000 EUR sa nečerpala, z dôvodu odkladu 

budovania prístupovej cesty k obecnému úradu v r. 2015, preto bola skutočnosť finančných 

operácií nižšia.   

V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 328,94 EUR v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. prostredníctvom finančných operácií. Z Fondu opráv a údržby 

bolo použitých z minulých rokov 474,54  EUR na krytie úhrad faktúr za údržbu bytoviek a ich 

zariadení. 

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Bežné príjmy :                                                                                                           v EUR 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

3 652                 4 906,03                   

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

 

Základná škola mala príjmy z Úradu práce v sume 3 649,09 EUR. Nerozpočtované príjmy 

boli  v zmysle platnej legislatívy a to od rodičov na školský klub detí a z dobropisov za 

energie, celkom v sume 1 256,94 EUR. 

 

Kapitálové príjmy :  

ZŠ Štefana Závodníka v roku  2014 nemala žiadne kapitálové príjmy.  

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR  
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

1 414 508  1 324 734,37                      93,7  

 

1) Bežné výdavky obce: 

 Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

571 837 536 983,19 93,9 

v tom :                                                                                                                            v EUR 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 170 851 163 872,76 95,9 

Finančná a rozpočtová  oblasť  5 229 5 128,38 98,1 

Ochrana život. prostredia-odp.hosp. 55 682 53 616,64   96,3 

Bývanie a obč. vybav.+ rozvoj obce 39 719 38 313,50  96,5 

Zdravotníctvo 6 160 5 789,30    94,0 

Rekreačné a športové služby 4 840 4 736,00   97,9 

Vzdelávanie - predškolská výchova 82 115 76 960,25  93,7 

Vzdelávanie - základné vzdelanie 423 422,93         100,0 

Vzdelávanie - školské stravovanie  38 360 36 256,93   94,5 

Sociálne zabezpečenie + pri narod. detí 1 730 1 730,00 100,0 

Matrika 2 869 2 869,09 100,0 

Požiarna ochrana 3103 2 644,76   85,2 

Civilná ochrana 540 495,00   91,6 

Cestná doprava a MK 19 087 14 196,26   74,4 

Verejné osvetlenie 13 644 13 208,02   96,8 
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Vodovod  240 88,00   36,7 

Aktivačné služby 10 100 9 061,97   89,7 

Voľby prez.1,2.k.,do EP a komunál. 5 529 5 529,43         100,0 

Úvery - úroky  10 950 10 215,80   93,3 

ČOV – bežné výdavky 36 720 32 933,27   89,7 

Sociálne zabezp.-opatrovat. služba 35 450 35 203,57   99,3 

Kultúra, kultúr. služby, náboženské 

služby, príspevky obč. združeniam 

23 219 23 671,43 101,9 

Hmotná núdza –prísp.strav.,uč.pom. 1950 1 768,24   90,7 

Centrá voľného času – transfery  500             260,00           52,0  

S P O L U  571 837 536 983,19   93,9 

a)  Mzdy, platy,  služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

 Z rozpočtovaných   154 103 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014  vo výške  150 371,34 

EUR, čo je  97,6  % čerpanie.  Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OÚ, matriky, MŠ, 

ŠJ a aktivačných pracovníkov. V obci bola úspora miezd v sume 3 732 EUR v porovnaní 

s rozpočtom. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  60 767 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 59 083,37  

EUR, čo  bolo 98,2 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za 

zamestnávateľa a DDP za OÚ, matriku, MŠ a ŠJ.  

c) Tovary a služby  Z rozpočtovaných 292 222 EUR sa skutočne čerpalo na tovaroch 

a službách  264 652,63 EUR, čo predstavuje  90,6 %  plnenie. Ide o prevádzkové výdavky OÚ 

a všetkých stredísk, a to cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržba, štúdie, 

poistenie a ostatné tovary a služby. Najväčšími položkami bol vývoz odpadov a údržby – 

miestnych komunikácií, strechy v ČOV a zariadení – Zdravotné stredisko a materská škola. 

d) Bežné transfery  

Z rozpočtovaných  53 795 EUR boli  skutočne čerpané transfery k 31.12.2014 vo 

výške 52 660,05  EUR, čo predstavuje  97,9 %. Najväčšou položkou boli mzdy opatrovateliek 

–  28 489,82    EUR, čo je o 7 460  EUR viac ako v r. 2013, na prevádzku Spoločnej úradovne 

sa čerpalo 4 969,98 EUR, transfer TJ a na plavecký výcvik predstavovali  4 736,- EUR 

a príspevky pri narodení dieťaťa boli  v sume 1 730 EUR.  

 e)  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

      finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  10 950  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 

10 215,80  EUR,  čo predstavuje 93,3 % plnenie. Zahrnuté sú v tom úroky z úveru ŠFRB – 

9 477,41  EUR a úroky z investičného  úveru Prima banke v sume  738,39 EUR. Celkové 

úroky z úveru boli nižšie o 763 EUR ako za rok 2013. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

357 822  307 214,98 85,9 
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Skutočné kapitálové výdavky boli len v obci a to na nasledovné investičné akcie v EUR:    

                                                                     

Funkčná klasifikácia 

rozpočet skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy-Tur.chodník 39 330 33 539,36 85,3 

Výdav. verej. správy-tržnica,poz.kom. 24 710 2 327,00  9,4 

Miestne komunikácie-rekonštrukcia  65 898 60 834, 07 92,3 

Autobusová čakáreň – Horný koniec 3 600 3 583,20 99,5 

Odpadové hospodárstvo-zberný dvor 2 913 2 244,38 77,0 

Kanalizácia v obci 12 530 0 0,0 

Vodovod v IBV Dolný koniec 170 939 170 915,79 100 

Verejné osvetlenie  465 0 0,0 

Kultúrny dom  2 000 350,00  17,5 

Rozšírenie miestneho rozhlasu 2 000 0 0,0 

Prístrešok na smetné nádoby-cintorín 150 145,00 96,7 

Materská škola – detské ihrisko 20 137 20 137,33        100,0 

Materská škola –rekonštr. a modern. 12 750 12 751,25        100,0 

Materská škola technic.zhodnotenie 400 387,60 69,9 

S P O L U  : 357 822 307 214,98 85,9 

 

Textová časť – kapitálové výdavky : 

V hodnotenom období boli najväčšie kapitálové výdavky na budovanie vodovodu v dolnej 

časti obce v IBV a to v sume 170 915,79 EUR, z toho s podporou Environmentálneho fondu 

v sume 162 370,- EUR.  Z rezervného fondu sa financovala rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v sume 60 834,07 EUR. Z príjmu z predaja bývalej školskej jedálne sa 

vybudovalo Detské ihrisko pri MŠ. Obci bola poskytnutá aj dotácia z MF SR na 

rekonštrukciu MŠ a to na strechu v sume 6 000,- EUR.  Obec z vlastných prostriedkov na túto 

akciu investovala 6 751,25  EUR. V roku 2015 sa plánuje v rekonštrukcii MŠ pokračovať. Na 

vybudovanie zberného dvora sa použilo 2 244,38 EUR z vlastných prostriedkov, ktorý bol 

v roku 2014 uvedený do prevádzky, čo značne znížilo výdavky hlavne na vývoz veľko -

rozmerových kontajnerov. V roku 2014 bola vybudovaná ďalšia autobusová čakáreň na 

hornom konci obce a to v sume 3 583,20 EUR z vlastných prostriedkov.  

a) Výdavky verejnej správy  

V roku  2014 obec eviduje výdavky  na Turistický chodník Potôčky, ktoré obci  refundovala 

v tom istom roku   Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci projektu z MAS Naše Považie 

v sume 30 379,85 EUR. Na svojpomocné dokončenie tržnice sa investovalo z prostriedkov 

obce 1 586 EUR a na kúpu pozemkov k miestnej komunikácii 741 EUR. 

    b) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadmi  

Obec v minulom období vykúpila pozemok pod zberný dvor. V roku 2014 sa preinvestovalo 

2 244,38 EUR a zberný dvor bol daný do užívania.  
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      c) Vodovod  

Výdavky boli v sume 170 915,79 EUR, z čoho suma 162 370 EUR bola zo ŠR – 

Environmentálneho fondu. Z týchto finančných prostriedkov bol vybudovaný vodovod v IBV 

v dolnej časti obce. 

      d) Kultúrny dom  

V rámci tejto kapitoly boli inštalované žalúzie na plastové okná v sume 350,- EUR.  

      e) Cintorín v sume 145,- EUR bol svojpomocne vybudovaný prístrešok na smetné 

nádoby v rámci ochrany životného prostredia. 

     f) Vzdelávanie – Materská škola 

V  areáli MŠ bolo v rámci projektu z MAS Naše Považie zatiaľ z vlastných prostriedkov 

vybudované Detské ihrisko v sume 20 137,33 EUR, ktoré budú refundované  

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v roku 2015. Obec pokračovala v rekonštrukcii 

budovy a to  strechou v sume 12 751,25 EUR, na ktorú prijala dotáciu z MF SR v sume 6 000 

EUR. Z vlastných prostriedkov v sume 387,60 EUR bol prevedený nový rozvod plynu 

v jedálni MŠ. 

 

3) Výdavkové finančné operácie  v EUR:                                                                                                                                            

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

47 760 47 758,99 100 

Z rozpočtovaných 47 760 EUR bolo čerpaných na splácanie istiny  47 758,99 EUR, z toho 

na splátky úveru ŠFRB 35 758,99 EUR a na splátky úveru  Prima banke 12 000 EUR, 

v zmysle dodatku zmluvy o úvere. 

 

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 Bežné výdavky v EUR :                          

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

435 589 432 777,21                     99,4  

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli 432 777,21 EUR 

z toho : 

Základná škola                                                411 993,12  EUR 

Školský klub detí                                               20 284,09  EUR 

Školská knižnica                                                     500,00  EUR. 

Celkový rozpočet pre ZŠ bol 435 589 EUR, z toho  415 807 EUR za ZŠ, 19 282 EUR za ŠKD 

a 500,- EUR za knižnicu. V rozpočte boli zahrnuté aj nenormatívne príspevky – na 

vzdelávacie poukazy, dopravu, na odchodné a na žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Skutočnosť v ZŠ bola 411 993,12 EUR. Dotácia na dopravné nebola vyčerpaná 

v plnej výške, zostatok bol 1 205,45 EUR a bol  presunutý do r. 2015. Výdavky ZŠ boli 

z dotácií na prenesené kompetencie, ako i z vlastných príjmov, ktoré v r. 2014 predstavovali 

4 906,03  EUR (Transfer z Úradu práce, príjem od rodičov – ŠKD, dobropisy, tetrapaky). 

V roku 2014 bolo presunutých na výdavkový účet ZŠ  1 513,09  EUR za dopravné a 8 815,85 

EUR bola nevyčerpaná  dotácia na tovary z roku 2013. Tieto dotácie boli čerpané v termíne 

do 31.03.2014 s KZ 131D. Rozpočet na ŠKD bol 19 282 EUR, z toho obec v rámci 

originálnych kompetencií v roku 2014 poukázala škole sumu 15 630 EUR na 2 oddelenia 

a 3 649,09 EUR bolo financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 

zvýšenia zamestnanosti. Na kúpu nových kníh obec prispela sumou 500,- EUR. 
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Kapitálové výdavky základnej školy:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014             % plnenia 

               1 500                     0          Nevykazuje sa   

V roku 2014 Základná škola Štefana Závodníka Pružina mala v rozpočte 1 500,- EUR, avšak 

skutočné kapitálové výdavky nemala žiadne. 

 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 075 948,18 

z toho : bežné príjmy obce  1 071 042,15 

             bežné príjmy RO                                 4 906,03 

Bežné výdavky spolu 969 760,90 

z toho : bežné výdavky  obce  536 983,19 

             bežné výdavky  RO                                                                                  432 777,21 

Bežný rozpočet 106 187,28 

Kapitálové  príjmy spolu 234 859,85 

z toho : kapitálové  príjmy obce  234 859,85 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 307 214,98 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  307 214,98 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -72 355,13 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                        33 832,65 

Vylúčenie z prebytku  10 037,52 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 23 795,13 

Príjmy z finančných operácií       71 637,55 

Výdavky z finančných operácií       47 758,99 

Rozdiel finančných operácií       23 878,56 

Príjmy spolu   1 382 445,58 

VÝDAVKY SPOLU 1 324 734,87 

Hospodárenie obce  57 711,71 

Vylúčenie z prebytku 10 037,52 

  

Prebytok rozpočtu v sume 33 832,65 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 je zdrojom rezervného fondu. 

Z prebytku sa vylučujú podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona:   

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume     6 455,52  EUR, a to na :  

- na tovary a služby  ZŠ                             2 862,35 EUR 

- na dopravné žiakom ZŠ                           1 205,45 EUR 

- na tovary a služby – MŠ                            502,26 EUR 

- jednotná platba na plochu v sume         1 885,46 EUR.  

Zostatok  finančných operácií v sume  23 878,56 EUR je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 583/2004 Z .z. zdrojom rezervného fondu, preto ho navrhujeme použiť na  
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- tvorbu rezervného fondu v plnej výške.  

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume     6 455,52  EUR, a to na :  

- na tovary a služby          2 862,35 EUR 

- na dopravné žiakom      1 205,45 EUR 

- na tovary a služby MŠ      502,26 EUR 

- jednotná platba na plochu v sume 1 885,46 EUR,  

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 

zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume 3 582,-  EUR, 

 t. j. spolu sa vylučujú účelové prostriedky v sume 10 037,52 EUR.                                      

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2014 vo výške 47 673,19 EUR.  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014  11 726,30       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 60 898,47 

               - ostatné prírastky 0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 18/2014 zo dňa  11.4.2014  rekonštr MK         

- uznesenie č.  32/2014 zo dňa 27.8.2014  budovanie    

novej MK a údržba kotla-zdr. strediska -havária  

- uznesenie č.  56 /2014, zo dňa 5.12.2014 –vrátenie do 

RF za kotol – zdravotné stredisko      

 

60 834,07  

 

 3 470,00 

                    -3 470,00 

               - krytie schodku hospodárenia 0 

               - ostatné úbytky  0 

KZ k 31. 12. 2014                     11 790,70 

Textová časť k Rezervnému fondu 
V roku 2014 obec tvorila rezervný fond z prebytku hospodárenia z  roku 2013 v sume  60 898,47    

EUR, pričom čerpanie z tohto fondu bolo v sume 60 834,07  EUR - všetko na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií.  Zostatok na účte k 31.12.2014 bol v sume 11 790,70  EUR. 

 

Sociálny fond  
Tvorbu a použitie SF  upravuje kolektívna zmluva a Zásady o hospodárení SF. 
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Sociálny fond          Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014    239,03 

Prírastky - povinný prídel -  1,5   %                    1 645,41 

Úbytky   - stravovanie pracovníkov                       984,90 

 - regeneráciu prac. síl, Deň matiek                677,- 

 - ostatné úbytky – jubileá, odchod do dôchodku                                       30,- 

KZ  k  31. 12. 2014    192,54 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 v EUR  
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014 KZ  k 31.12.2014 

Neobežný majetok spolu 3 597 853,32 3 795 502,31 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 3 333 136,20 3 530 785,19 

Dlhodobý finančný majetok                  264 717,12 264 717,12 

Obežný majetok spolu 818 348,06 771 109,83 

z toho :   

Zásoby     5 043,75 5 355,41 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 676 489,19 656 773.60 

Pohľadávky krátkodobé  30 675,28 17 365,50 

Pohľadávky dlhodobé 0 0 

Finančné účty                106 139,84 91 615,32 

Poskytnuté návratné fin. výpom. 0 0 

Časové rozlíšene     1 410,38 1 295,12 

S P O L U              4 417 611,76 4 567 907,26 

 

P A S Í V A        

Názov ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Vlastné imanie 1 450 190,82 1 543 315,91 

z toho :   

Fondy účtovnej jednotky 0 0 

Výsledok hospodárenia                        1 450 190,82 1 543 315,91 

Záväzky 1 051 256,70 987 019,27 

z toho :    

Rezervy 13 455,69 4 062,- 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 9 777,32 5 741,88 

Dlhodobé záväzky 927 367,74 891 386,09 

Krátkodobé záväzky 72 456,24 69 629,59 

Bankové úvery 28199,71 16 199,71 

Časové rozlíšenie  1 916 164,24 2 037 572,08 

 S P O L U 4 417 611,76 4 567 907,26 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                               16 199,71  EUR 

                           -   voči ŠFRB                                                  915 068,10  EUR  

- voči dodávateľom                                 12 128,76  EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                                 6 455,52  EUR 

- voči zamestnancom                                    9 970,19  EUR 

                   -  voči poisťovniam a Daňovému úradu                     8 256,27 EUR 

                         -  ostatné – mzdy opatrovateliek, obstávky z platu    2 833,37  EUR. 

 

P. č. Výška prijatého 

úveru v EUR 

Výška úroku Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Splatnosť 

 

1. 76 346 3,136 Bianco zmenka 16 199,70 5/ 2016 

 

Obec eviduje úverovú zadĺženosť podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. 

zákona o rozpočtových pravidlách pre územnú samosprávu k 31.12.2014 vo výške 1,54 % 

skutočných bežných príjmov za rok 2013.  
 

Zmluvné sumy splátok boli v roku 2014 podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č.583/2004 Z 

.z.  vo výške 1,21 % skutočných bežných príjmov za rok 2013.  

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 
 

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č.5/2009 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a to nasledovne: 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2014 

 

- 2 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2014 

 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - 

stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky  4 400   4 400 0 

ZO SZOPK Pružina – bežné výdavky                200               200 0 

S P O L U             4 600            4 600 0 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí. 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 Z. z. 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 
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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 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa – ŠKD a knižnica, vlastné prostriedky RO 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ  Š.Z. Pružina       16 130,00    16 130,00                   0,- 

ZŠ. Š.Z. Pružina         1 256,94      1 256,94                   0,- 

 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR (Úrad práce) 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ. Š.Z. Pružina               3 649,09                 3 649,09                     0,-     

ZŠ. Š.Z. Pružina           415 807,80              411 740,00             4 067,80 

 

 

b) 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 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2014 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Okres. úrad TN  Školstvo – bežné výdavky 415 817,80 411 750,00 4 067,80 

Okres. úrad P.B. Matrika – bežné výdavky 2 869,09  2 869,09 0 

Okres. úrad P.B. Reg. obyvateľov – bežné výdavky 655,05 655.05 0 

Okres.úrad – TN Transfer na staveb. úrad – bežný 1 846,05 1 846,05 0 

Úrad práce P.B. Bežné- hmotná núdza-str.,uč.pom. 1 618,24 1 618,24 0 

OÚ TN cest.dop Transfer na pozemné kom.-bežné 85,75  85,75  0 

OÚ  ŽP Trenčín Transfer na život. prostr.-bežný 185,99 185,99  0 

OÚ Trenčín Transfer na MŠ- predškoláci-bež. 2 604,00            2 101,74 502,26 

Úrad práce P.B. Transfer na aktivač.práce-bežný 297,18 297,18 0 

Okres. úrad P.B. Voľby prez., EP, Komunálne  1 733,28 1 733,28 0 

MF SR BA Transf. na Rek.MŠ-kapitálový  17 372,68   17 372,68   0 

Okres.  úrad TN Transf. na vojnové hroby - bežný  37,60 37,60 0 
Pôdoh.pl.agentúra Jednotná platba na plochu 3 688,27 1 839,70 1 885,46 

 

Z prijatých dotácií nevznikol výnos, ktorý by bol záväzkom voči ŠR.  

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec v roku 2014 uzavrela  zmluvu s Environmentálnym fondom č. 101574 08U01     v rámci 

projektu SO-03  Vodovod v sume  162 370 EUR, s 5 % spoluúčasťou obce. Táto dotácia bola 

účelovo využitá a zúčtovaná fondu dňa 25. 8. 2014 v plnej výške. 
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Jasenica – dotácie 

PK  stav. úrad, komunik. 
            1 931,80              1 931,80 0 

Obec Jasenica-prevádzka           37 313,70           37 128,38 -185,32 
Mesto Pov.Bystrica CVČ                120,-                  120,-  0 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Marta Belavá                               Predkladá:  Michal  U š i a k  

 

 

10.  Návrh na uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

- Použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a z Fondu 

opráv a údržby v sume  23 795,13 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. 

- Zostatok finančných operácií v sume    23 878,56    EUR na tvorbu rezervného fondu 

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. Tvorba rezervného fondu z prebytku r. 2014 bude  47 673,19   EUR. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2014. 

 

 

 
Pružina  8. apríla 2015 

 

 

                                                                                                        Michal   U š i a k  

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


