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Záverečný účet Obce Podhorany 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 ustanovení § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Schválený 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 12.12.2014 uznesením č. 41/6/2014. 
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:  

- prvá zmena schválená dňa 7.3.2014 uznesením č. 5/1/2014 
- druhá zmena schválená dňa 19.5.2014 uznesením č. 10/2/2014 
- tretia zmena schválená dňa 7.11.2014 uznesením č. 27/5/2014 
- štvrtá zmena schválená dňa 25.11.2014 na základe §14 ods.1 zák. 583/2004 
- piata zmena  schválená dňa 12.12.2014 uznesením č. 6/1/2014 
- šiesta zmena schválená dňa 18.12.2014 na základe §14 ods.1 zák. 583/2004. 

 
Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých € 

 
 Schválený 

     rozpočet      
         2014 

Upravený 
rozpočet  

2014  

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Príjmy celkom 887612,00 648468,00 658645,53 
z toho :    
Bežné príjmy 547835,00 574978,00 587155,69 
Kapitálové príjmy 338777,00 50000,00 48000,00 
Finančné príjmy 1000,00 23490,00 23489,84 
Príjmy RO s právnou subjektivit. 0,00 0,00 0,00 
Výdavky celkom 887612,00 648468,00 654565,07 
z toho :    
Bežné výdavky 292765,00 292126,00 298183,49 
Kapitálové výdavky 351881,00 79098,00 79316,64 
Finančné výdavky 21470,00 21470,00 21469,80 
Výdavky RO s právnou subjekt. 221496,00 255774,00 255595,14 
Rozpočet obce - rozdiel 0,00 0,00 4080,46 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v celých €  
 
Príjmy spolu: 
 

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

887612,00 648468,00 658645,53 101,57 
Percento plnenia rozpočtu vychádza z výšky upraveného rozpočtu a jeho skutočného čerpania. 
 
2.1 Bežné príjmy: 
 

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

547835,00 574978,00 587155,69 99,22 
 
z toho  
2.1.1 daňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

300271,00 310483,00 315225,21 101,53 
 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu v sume 236327 € výnosu dane z príjmov 
boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 248346,13 € (100,29 %). 
 
b) Daň z nehnuteľností 
Skutočný príjem dane z nehnuteľností k 31.12.2014 bol čerpaný v sume 49211,35 € (109,52 %). 
Príjmy dane z pozemkov boli čerpané v sume 32833,52 €, dane zo stavieb boli čerpané v sume 
16377,83 €. Daň za psa bola uhradená občanmi vo výške 1194,98 €. 
 
c) Daň za komunálne odpady a DSO  
Z predpokladanej finančnej čiastky schváleného rozpočtu v sume 17727 € bol skutočný príjem 
k 31.12.2014 16472,75 €, čo činí čerpanie 98,43 % z upraveného rozpočtu.  
 
2.1.2 nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

18105,00 19605,00 26616,85 135,77 
 
a) Príjmy z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných finančných prostriedkov – schváleného rozpočtu vo výške 1530 € bol skutočný 
príjem k 31.12.2014 v sume 3415,09 €, čo je 223,21 % plnenie. Ide o príjmy z prenajatých budov, 
priestorov a pozemkov, ktoré boli občanmi a organizáciami využívané vo zvýšenej miere.  
 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných 1760 € bol skutočný 
príjem k 31.12.2014 v sume 1833,50 €, čo predstavuje čerpanie 104,18 %. Prevažnú časť príjmov 
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tvoria príjmy zo správnych poplatkov a to poplatkov za stavebné konania, overovanie a rybárske 
lístky. 
 
c) Pokuty a penále 
Skutočný príjem k 31.12.2014 bol v sume 55 €. Jedná sa o čerpanie príjmov za pokuty a penále na 
55%. 
  
d) Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za školské zariadenia  
Skutočný príjem k 31.12.2014 bol v sume 12316,27 €, z čoho najväčšiu časť tvorili príjmy za 
stočné 9731,72 €, refundácia nákladov 1272,05 €, miestny rozhlas 675,50 €. Ostatné príjmy 
z nepriemyselného vlastníctva tvorili 5981,47 €. 
 
e) Úroky z účtov 
Skutočný príjem úrokov k 31.12.2014 bol v sume 187,76 €. 
 
f) Ostatné príjmy 
Skutočný príjem k 31.12.2014 bol v sume 2827,76 €, tvorili ho odvod z hazardných hier  56,76 €, 
poistné plnenie MŠ 523,85 €, z dobropisov 1287,51 €, z vratiek 37,70 € a z prídelu do sociálneho 
fondu 921,94 €. 
 
2.1.3  bežné granty a transfery:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

229459,00 244890,00 245313,63 100,17 
 

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. FO 100,00 Granty MŠ 
2. Okresný úrad - životné pr. 101,96 Prenesený výkon š.s. životné prostr. 
3. Ministerstvo vnútra SR 359,04 Prenesený výkon š.s. register obyvat. 
4. OÚ Nitra 2460,00 Voľby prezident 
5. OÚ Nitra 1347,52 Voľby EP 
6 OÚ Nitra 1602,55 Voľby OSO 
7. OÚ Nitra 85,20 CO 
8. Ministerstvo vnútra SR 439,09 ROEP 
9. ÚPSVAR Nitra 473,69 Transfer menšie obecné služby 
10. Úrad vlády SR 12135 Materiálne tenisové vybavenie 
11. ÚPSVaR Nitra 16,60 Školské potreby pre deti v HN MŠ 
12. ÚPSVaR Nitra 108,90 Strava pre deti v HN MŠ 
13. OÚ odbor školstva 208748,00 Prenesené kompetencie ZŠ 
14. ÚPSVaR Nitra 66,40 Školské potreby pre deti v HN ZŠ 
15. ÚPSVaR Nitra 679,50 Strava pre deti v HN ZŠ 
16. OÚ odbor školstva 8957,00 Dopravné, vzdeláv. poukazy, asistent,SZP 
17. OÚ odbor školstva 1953,00 MŠ predškolská výchova 
18. NSK 500,00 Kostol sv. Michala 
19. NSK  300,00 Šport 
20. NSK 600,00 Kultúra 
21. ÚPSVaR Nitra 4280,18 Hmotná núdza – osobitný príjemca 
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Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
2.2 Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

338777,00 50000,00 48000,00 96,00 
 
a) Granty a transfery  
 
Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 
1. Environmentálny fond 40000,00 Kanalizácia – vedlajšie vetvy tlak. kanal. 
2. Ministerstvo vnútra SR 8000,00 Kamerový systém 

 Kapitálové granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

2.3 Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

1000,00 23490,00 23489,84 100,00 
Jedná sa o zostatok prostriedkov 22967 € na rekonštrukciu komunikácie a bezbariérový vstup ZŠ, 
zostatok dopravného 129,40 € a dotácie na 5 % - né zvýšenie platov pedagogických zamestnancov 
393,44 € z predchádzajúceho roka. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v celých €  
 

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

666116,00 392694,00 398969,93 101,60 
 

3.1 Bežné výdavky : 
  

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

292765,00 292126,00 298183,49 102,07 
 
3.1.1 Výdavky verejnej správy – obec, obecný úrad (FK 01 1 1 6) 
 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 62672 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 58925,40 € (94,02 %). 
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, kontrolóra a starostky obce. 
 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  23186 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume  22192,79 € čo je 95,72 % 
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov a dohôd za zamestnávateľa. 
 
c) Tovary a služby 
Cestovné náhrady boli zúčtované v sume 174,40 €, elektrická energia a plyn v stredisku obecný 
úrad 2511,32 €, vodné 26,83 € a poštovné a telekomunikačné služby všetkých stredísk OcÚ boli 
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čerpané vo výške 2946,58 €. Materiál zahŕňajúci interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, 
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 990,59 €, všeobecný a špeciálny materiál v sume 5457,49 
€, knihy a časopisy 429,99 €, pracovné odevy a pomôcky 376,16 €, potraviny 121,32 €, licencie 
softwaru 387,53 €, reprezentačné bolo čerpané vo výške 1869,60 €. Dopravné - palivo 1160,51 €, 
servis automobilu 361,56 €, dopravné služby 171,04 €, najvyššia položka bolo prepravné Arriva 
3636 €. Údržba výpočtovej techniky bola vo výške 318 €, údržba prevádzkových strojov 991,82 €. 
Uhradené nájomné bolo vo výške 38,25 €, výdavky na školenia, kurzy 175 €. 
Kategória služieb vykázala čerpanie 6368,20 €, obsahuje výdavky za audit, BOZP, projekty VO, 
revízie, grafické práce na podhoranskom spravodaji a iné. Všeobecné služby dodávateľským 
spôsobom v uvedenej čiastke boli vo výške 3199,04 €, špeciálne služby 3169,16 €. Poplatky 
a odvody boli vo výške 1624,50 €, poplatky za stravovanie 2552,42 €, poistné 1403,81 €, odmeny 
na základe dohôd o vykonaní práce 2506,43 € a  odmeny obecnému zastupiteľstvu a členov OVK 
2735,11 €, dane a vratky 699,21 €. Príspevok spoločnému stavebnému úradu, OZ Žibrica a CVČ 
v roku 2014 činil 1465 €.  Ďalšie transfery na členské príspevky boli čerpané v sume 583,05 €. 
Transfer na odchodné 1345,43 €, dávku v hmotnej núdzi osobitným príjemcom bol 4223,21 €. 
Splácanie úroku z úveru banke tvorilo 3271,87 €. 
 
3.1.2 Ochrana pre požiarmi  (FK 03 200) 
Výdavky na revízie hasiacich prístrojov boli čerpané vo výške 121,76 €. 
 
3.1.3 Nakladanie s odpadmi (FK 05100) 
V tejto kategórii Obec uhradila služby za uloženie všetkých druhov odpadov spolu vo výške 
21490,80 € a  nákup smetných nádob vo výške 594 €. 
 
3.1.4 Nakladanie s odpadovými vodami (FK 05200) 
Rutinná a štandardná údržba kanalizácie (opravy čerpadiel, pretláčanie a čistenie) činila 4091,39 €, 
za uloženie odpadových vôd – stočné ZSVAK sme zaplatili 10580,84 €, prevádzkovanie 
kanalizácie 1915,20 €. Projektové práce boli vykonané v hodnote 2372,20 €. 
 
3.1.5 Rozvoj obcí –verejné priestranstvá (FK 06 200) 
V tejto oblasti údržba verejných priestranstiev bola vykonaná v hodnote 668 €, palivo do kosačiek 
bolo nakúpené v hodnote 936,83 €. 
 
3.1.6 Zásobovanie vodou (FK 06 300) 
Do tejto kategórie patria tovary a služby spojené s prevádzkou vodovodu. Energie tvorili 2482,07 € 
a údržba objektu vodárne a všeobecné služby boli vykonané vo výške 319,19 €. 
 
3.1.7 Verejné osvetlenie (FK 06 400) 
Energie za verejné osvetlenie boli uhradené vo výške 3982,93 € a údržba bola vykonaná vo výške 
1591,29 €. 
 
3.1.8 Rekreačné a športové služby (FK 08 100) 
V oblasti športových služieb boli hradené len základné poplatky za energie na udržanie 
prevádzkyschopného stavu športových objektov vo výške 508,03 €. 
 
3.1.9 Kultúrne služby (FK 08 200) 
Transfery združeniam boli poskytnuté vo výške 830 € pre Jednotu dôchodcov ZO Podhorany a 800 
€ pre Dart club Podhorany. Energie v kultúrnych zariadeniach obce činili 5134,52 €, vodné 44,86 €. 
Prevádzkové stroje do kultúrnych zariadení 750 €. 
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3.1.10 Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas (FK 08 300) 
Bežná údržba rozhlasu bola vykonaná v hodnote 306,40 € a licencie 33,50 €. 
 
3.1.11 Náboženské a iné spoločenské služby – cintoríny a domy smútku (FK 08 400) 
Spotrebovaná energia činila 743,89 €, vodné 57,56 €, licencia softvéru na cintoríny 85 €. 
 
3.1.12 Predškolská výchova (FK 09 111) 
 
3.1.12.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 29796 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 28380,85 € čo je 95,25 % 
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníčok Materskej školy. 
 
3.1.12.2 Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  10685 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 9754,86 €. Sú tu zahrnuté 
odvody poistného z miezd pracovníkov MŠ za zamestnávateľa. 
 
3.1.12.3 Tovary a služby 
Najvyššiu položku tvorili elektrická energia 776,04 €, plyn 4503,00 €, vodné 167,22 €, poštovné 
a telekomunikačné služby MŠ 399,94 €. Interiérové vybavenie bolo zaobstarané vo výške 815,90 €. 
Materiál zahŕňajúci všeobecný a špeciálny materiál - 1475,86 €, knihy a časopisy 486,57 €, 
potraviny a ovocie 78,30 €, prepravné 240 €. Údržba budovy MŠ bola vykonaná vo výške 42840,55 
€ za opravu strechy a strešnú krytinu. Strava zamestnancov MŠ a dieťaťa v hmotnej núdzi činila 
691,23 €, poistné 23,74 €, prídel do SF 287,01 €. 
 
3.1.13 Základné vzdelanie (FK 09 120) 
V tejto kategórii bol realizovaný výdavok na materiálne tenisové vybavenie z dotácie vo výške 
12135 €, údržba multifunkčného ihriska 720 €.  
 
3.2 Kapitálové výdavky : 
  

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

351881,00 79098,00 79316,44 100,28 
 
v tom:   
Funkčná klasifikácia  Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

skutočnosť 

Výdavky verejnej 
správy 

41 vlastné zdroje 1674,00 1674,00 2000,00 

 111 štátny rozpočet 8326,00 8326,00 8000,00 
Nakladanie 
s odpadovými vodami 

41 vlastné zdroje 17094,00 2106,00 2331,36 

 45 štátne fondy 324787,00 40000,00 40000,00 
Základné vzdelanie 41 vlastné zdroje 0,00 4025,00 4018,28 
 111 štátny rozpočet 0,00 22967,00 0,00 
 131D zdroje ŠR 

2013 
0,00 22967,00 22967,00 

 
3.2.1 Výdavky verejnej správy  
V tejto oblasti bol obstaraný kamerový systém v celkovej hodnote 10000 €. 
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3.2.2 Základné vzdelanie  
Bola zakúpená elektrická pec pre ZŠ v hodnote 2784 €, zrealizovaná rekonštrukcia komunikácie 
a bezbariérového vstupu v ZŠ Podhorany v hodnote 23201,28 € (zo zostatku dotácie 
z predchádzajúceho roku) a vymenené vchodové dvere v hodnote 1000 €. 
 
3.2.3 Nakladanie s odpadovými vodami 
Boli vykonaná investičná akcia - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie v celkovej výške 42331,36 €. 

 
3.3 Výdavkové finančné operácie: 
  

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

21470,00 21470,00 21469,80 100 
 
Z rozpočtovaných 21470 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2014 v sume 21469,80 €. 
 
3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  
Bežné výdavky :  
 

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

Upravený rozpočet na 
rok 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% plnenia 

221496,00 255774,00 255595,14 99,93 
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 

  
Suma 

poskytnutých  Suma skutočne Rozdiel Dátum  

Finančné prostriedky  finančných  
použitých 
finančných (stĺ.1-stĺp.2) vrátenia 

  prostriedkov prostriedkov  
vratka 

nepoužitej    
  v roku 2014 k 31.12.2014 dotácie   
  1 2 3 4 
A. Bežné výdavky spolu 255 774,24 255 595,14     
z toho:         
1. Prenesené kompetencie spolu 217 837,24 217 702,24     
z toho:          
a) normatívne výdavky spolu 208 750,84 208 750,84     
z toho: normatívne výdavky 208 750,84 208 750,84     
b) nenormatívne výdavky spolu 9 086,40 8 951,40     
z toho: vzdelávacie poukazy 2045,00 2 045,00     
            dopravné 1 397,40 1 262,40 135,00 30.12.2014 
            asistent učiteľa 5 200,00 5 200,00     
            príspevok na žiakov so   
            SZP* 444,00 444,00     
2. Originálne kompetencie spolu 37 147,00 37 147,00     
z toho: školský klub 16 113,00 16 113,00     
            školská jedáleň 21 034,00 21 034,00     
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3. ÚPSVaR spolu 790,00 745,90     
z toho: dotácia na podporu výchovy 
k:         
       stravovacím návykom dieťaťa 723,60 679,50 44,10 18.12.2014 
       plneniu školských povinností     
       dieťaťa 66,40 66,40 0,00   
Dotácie celkom ( A + B ) 255 774,24 255 595,14 179,10   
 
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 
 
 Schválený 

rozpočet  
Upravený 
rozpočet  

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Príjmy celkom 887612,00 648468,00 658645,53 
z toho :    
Bežné príjmy 547835,00 574978,00 587155,69 
Kapitálové príjmy 338777,00 50000,00 48000,00 
Finančné príjmy 1000,00 23490,00 23489,84 
Príjmy RO s právnou subjektivit. 0,00 0,00 0,00 
Výdavky celkom 887612,00 648468,00 654565,07 
z toho :    
Bežné výdavky 292765,00 292126,00 298183,49 
Kapitálové výdavky 351881,00 79098,00 79316,64 
Finančné výdavky 21470,00 21470,00 21469,80 
Výdavky RO s právnou subjekt. 221496,00 255774,00 255595,14 
Hospodárenie obce za rok 2014   4080,46 
Vylúčenie z prebytku   135,00 
Skutočný prebytok rozpočtu   3945,46 

 
Rozdiel rozpočtu v sume 4080,46 € bol 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. 
 
     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 vylu čujú :   
 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 135 € a to na dopravné, 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. Spolu 135 €. 

 
Na základe uvedených skutočností je po úpravách vykázaný prebytok rozpočtu za rok 2014 vo 
výške 3945,46 € a navrhujeme ho použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 10% v sume 
394,55€. 
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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 (stav bankového účtu) Suma v € 

ZS k 1.1.2014  22604,88       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 734,13     

               - ostatné prírastky - 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : -       

               - ostatné úbytky  - 

KZ k 31.12.2014 23339,01       

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v €  

ZS k 1.1.2014 1988,25 €  

Prírastky - povinný prídel  919,60 € 

Úbytky – úhrada spolufinancovania stravného                            813,10 € 

KZ k 31.12.2014 2094,75 € 

 
Účet sociálneho fondu sa vedie na účte 472. 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých €  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Majetok spolu 1475643,14 1486465,88 

Neobežný majetok spolu 1338204,73 1369228,94 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1149121,30 1180145,51 

Dlhodobý finančný majetok 189083,43 189083,43 

Obežný majetok spolu 135125,66 115069,24 

z toho :   
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Zásoby 1209,30 783,95 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  5695,44 6294,08 

Finančné účty  128220,92 107991,21 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  2312,75 2167,70 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1475643,14 1486465,88 

Vlastné imanie  1022830,08 1005177,82 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  1022830,08 1005177,82 

Záväzky 158338,52 134235,73 

z toho :   

Rezervy  11093,90 1000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 9954,07 135,00 

Dlhodobé záväzky 1988,25 2094,75 

Krátkodobé záväzky 17324,34 34497,82 

Bankové úvery a výpomoci 117977,96 96508,16 

Časové rozlíšenie 294474,54 347052,33 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

 
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám 96508,16 € (úver) 
- voči dodávateľom 23871,39 € (dodávateľské faktúry 2014 splatné v roku 2015) 
- voči štátnemu rozpočtu 135 € (nevyčerpané dotácie z roku 2014, čerpanie resp. vrátenie 

v roku 2015) 
- voči zamestnancom 6122,56 € (mzdy 12/2014 so splatnosťou v januári 2015) 
- voči orgánom sociálneho a zdrav. zabezpečenia 3730,63 € (odvody 12/2014 so splatnosťou 

v januári 2015) 
- voči daňovému úradu 773,24 € (daň 12/2014 so splatnosťou v januári 2015) 
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- záväzky zo sociálneho fondu 2094,75 € 
- krátkodobé rezervy na audit 1000 €. 

      Spolu: 134235,73 € 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto pohľadávky: 
- pohľadávky stočné 3352,59 € ( vrátane fakturácie za 10-12/2014 splatnej v roku 2015) 
- pohľadávky z refakturácie nákladov 1005,22 € (väčšina opravy čerpadiel) 
- pohľadávky prenájom 108,46 € (za obdobie 4.IV.2014 splatné v 1/2015) 
- daňové pohľadávky z dane z nehnuteľnosti 945,84 € (väčšina vymožiteľných daňových 

nedoplatkov je v exekučnom konaní) 
- pohľadávky komunálny odpad 849,07 € 
- ostatné pohľadávky 32,90 €. 
Spolu: 6294,08 € 

 
 

Pravidlá na prijatie návratných zdrojov financovania súlade s § 17 odst. 6a a 6b zákona 583/ 
2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v úplnom znení boli splnené nasledovne: 
• § 17 odst. 6a) celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka 
• § 17 odst. 6b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady 
výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
Výpočet: bežné príjmy roku 2013 = 587291,86 
§ 17 odst. 6a) x 60 % = 352375,12 úver k 31.12.2014 je 96508,16,-  opatrenie sa plní 
§ 17 odst. 6b) x 25% = 146822,97 a splátky sú 21 470,-  opatrenie sa plní. 

 
8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 
 
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  
 
Obec neposkytla záruky. 
 
10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec nepodniká.  
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 
b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám  
c. štátnemu rozpočtu, rozpočtom VÚC 
d. štátnym fondom 
e. rozpočtom iných obcí 
 
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 
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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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým 
organizáciám: 
 
- prostriedky zriaďovateľa 
 

Rozpočtová organizácia 
Základná škola Podhorany 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ originálne kompetencie 37147,00 37147,00 0 
ZŠ prenesené kompetencie 217837,24 217702,24 135,00 
Príspevky od UPSVAR 790,00 679,50 44,10 
Spolu   255774,24 255595,14 179,10 
 
b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:  

 
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce nasledovne:  
 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Jednota dôchodcov – bežné výdavky 830,00 € 830,00 € 0 

Dart club Podhorany 800,00 € 800,00 € 0 

 
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2007 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:  
 
c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom: 

P.č.  
 

Poskytovateľ 

Suma  
poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

 
 

Účel 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedko

v 

 
 

Rozdiel 
 

1. 
Okresný úrad – ŽP 101,96 Prenesený výkon š.s. 

životné prostr. 
101,96 0 

2. 
Ministerstvo 
vnútra SR 

359,04 Prenesený výkon š.s. 
register obyvateľov 

359,04 0 

3. OÚ Nitra 2460,00 Voľby prezident 2460,00 0 
4. OÚ Nitra 1347,52 Voľby EP 1347,52 0 
5. OÚ Nitra 1602,55 Voľby OSO 1602,55 0 
6. OÚ Nitra 85,20 CO 85,20 0 

7. 
Ministerstvo 
vnútra SR 

439,09 ROEP 439,09 0 

8. 
ÚPSVAR Nitra 473,69 Transfer menšie obecné 

služby 
473,69 0 
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9. 
Úrad vlády SR 12135 Materiálne tenisové 

vybavenie 
12135 0 

10. 
ÚPSVaR Nitra 16,60 Školské potreby pre deti 

v HN MŠ 
16,60 0 

11. ÚPSVaR Nitra 108,90 Strava pre deti v HN MŠ 108,90 0 

12. 
OÚ odbor školstva 208748,00 Prenesené kompetencie 

ZŠ 
208748,00 0 

13. 
ÚPSVaR Nitra 66,40 Školské potreby pre deti 

v HN ZŠ 
66,40 0 

14. ÚPSVaR Nitra 723,60 Strava pre deti v HN ZŠ 679,50 44,10 vrátenie 

15. 
OÚ odbor školstva 8957,00 Dopravné, vzdeláv. 

poukazy, asistent,SZP 
8822,00 135 

použitie 2015 
16. OÚ odbor školstva 1953,00 MŠ predškolská výchova 1953,00 0 
17. NSK 500,00 Kostol sv. Michala 500,00 0 
18. NSK  300,00 Šport 300,00 0 
19. NSK 600,00 Kultúra 600,00 0 

20. 
ÚPSVaR Nitra 4280,18 Hmotná núdza – osobitný 

príjemca 
4280,18 0 

 
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
 V roku 2014 neboli poskytnuté dotácie a transfery z iných obcí. 
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12. Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95 
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13. Návrh uznesenia 
 

Uznesenie č. 31/4/2015 zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 20.05.2015 
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch dňa 20.05.2015 prerokovalo: 
− Návrh záverečného účtu Obce Podhorany za rok 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch schvaľuje: 
− Záverečný účet Obce Podhorany za rok 2014 a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením 

„bez výhrad“. 
 
14. Prílohy 
 
Podrobné čerpanie rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie za rok 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Podhoranoch, dňa 29.4.2015                                                             v.r. 
Vypracovala: Ing. Nina Jarošová                                        Mgr. Magdaléna Bogyová 
        starostka obce Podhorany 
 
 
 


