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Záverečný účet Obce Krškany za rok 2013.
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2012,
uznesením č. 57/2012
Rozpočet bol zmenený :
- zmena schválená dňa 15.10.2013 rozpočtovým opatrením. č. 1/2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

276000,00

Rozpočet
po zmenách
341277,40

180000,00
1000,00
95000,00

229427,40
0,00
110850,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

178500,00

220001,80

178500,00
0,00
0,00

213011,80
6990,00
0,00

prebytkový

prebytkový

Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
341277,40

Skutočnosť k 31.12.2013
340835,84

% plnenia
99,87

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
181574,00

Skutočnosť k 31.12.2013
180902,88

% plnenia
99,63

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 121000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 120618,65 EUR, čo predstavuje plnenie
na 99,68 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 60574,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 60284,23 EUR,
čo je 99,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27748,34 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 8283,73 EUR a dane z bytov boli v sume 48,53 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1046,15 EUR.
c) Daň za psa 587,50 EUR
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 150,00 EUR
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13251,03 EUR
g) Daň za jadrové zariadenie 10215,10 EUR

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
9453,40

Skutočnosť k 31.12.2013
11383,03

% plnenia
120,41

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a)Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1181,28 EUR, čo
je 94,50 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume..... EUR, príjem z prenajatých pozemkov
v sume 550,51 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 630,77 EUR.
b)Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2666,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2744,46 EUR, čo
je 102,94 % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
38400,00

Skutočnosť k 31.12.2013
37909,97

% plnenia
98,72

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
ÚPSVaR
28852,88
2.
NSK
400,00
3.
Min. DV a RR SR
721,68
4.
Okr. úrad Nitra
324,00
5.
Min. vnútra
256,08
6.
ÚPSVaR
173,04
7.
Min. financií SR
1104,00
8.
9

ÚPSVaR
Min. DV a RR SR

10
11

OÚŽP Nitra
Min. vnútra SR

Účel
Protipovodnové práce
Šport
Spoločný stavebný úrad
Školstvo
Matrika
Stravné pre deti v HN
Nepedag.zam. 5% tarif.pl.

16,60 Školské potreby pre deti v HN
3587,41 Dotácia na opravu miestnych
komunikácií
81,43 Dotácia ŽP
1120,00 Dotácia voľby VUC

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
1000

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia
0

Textová časť – kapitálové príjmy:
a)Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00
% plnenie.
b)Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
c)Granty a transfery
Z rozpočtovaných 1000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % plnenie.
V roku 2013 obec nezískala granty a transfery.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
110850,00

Skutočnosť k 31.12.2013
110631,01

% plnenia
99,80

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
V roku 2013 v našej obci nebola žiadna rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
220001,80

Skutočnosť k 31.12.2013
212223,59

% plnenia
96,46

Skutočnosť k 31.12.2013
202706,13

% plnenia
113,56

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
213011,8
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

0,00
95630,80
1670,00
5280,00
17455,00
47272,00
7608,00
37696,00
400,00
213011,80

0,00
90795,06
1558,83
5276,07
15373,52
46742,04
7587,41
34981,04
392,16
202706,13

% plnenia
94,94
93,34
99,92
88,07
98,87
99,73
92,80
98,04
95,16

Textová časť – bežné výdavky:
a)Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 100137,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 92997,72
EUR, čo je 92,87 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov
cez ÚPSVaR Levice - protipovodňové práce a pracovníkov Materskej školy.
b)Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 32789,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 32513,49
EUR, čo je 99,16 % čerpanie.
c)Tovary a služby
Z rozpočtovaných 83906,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 76598,05 EUR,
čo je 91,29 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d)Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3125,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 3116,18 EUR,
čo predstavuje 99,72 % čerpanie.

e)Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
6990,00

Skutočnosť k 31.12.2013
6939,65

v tom :
Funkčná klasifikácia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

rozpočet
2900,00
4090,00

% plnenia
99,28
skutočnosť
2859,24
4080,41

% plnenia
98,59
99,77

Textová časť – kapitálové výdavky :
a)Bývanie a občianska vybavenosť - verejné osvetlenie
Ide o nasledovnú investičnú akciu :
- elektroinštalačné práce a materiál na rekonštrukcii verejného osvetlenia v časti Zajačia
Dolina v sume 2859,24 EUR.
b)Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide o nasledovnú investičnú akciu:
- infražiariče na vykurovanie KD v sume 2145,60 EUR
- elektromontážne práce a materiál v sume 1934,81 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
2577,81

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR na splácanie faktúr za potraviny pre MŠ-ŠJ.

% plnenia
0,00

4. Hospodárenie obce za rok 2013
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

233022,08
233022,08
205283,94
205283,94
27738,14
0,00
0,00
6939,65
6939,65
-6939,65

20798,49
107813,76
0
107813,76
340835,84
212223,59
128612,25

Vyčíslenie výsledku hospodárenia obce za rok 2013
a/ Pre potreby vyčíslenia prebytku rozpočtu obce za rok 2013 sa uplatnila jednotná metodika
platná pre Európsku úniu „ESA 95“ v súlade s ustanovením §4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení poslednej novely zákona
č. 426/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
Takto vyčíslený prebytok hospodárenia za rok 2013 z rozpočtu obce bol vo výške
20798,49 €.

Tabuľka:
Ministerstvo financií SR
Sekcia rozpočtovej politiky
Odbor rozpočtovej regulácie
Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95
Číslo
riadku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)
PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie
(400 + 500)
v tom: daňové príjmy (100)
nedaňové príjmy (200)
granty a transfery (300)
príjmové finančné operácie (400, 500)
z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a
finančnými pasívami (400)
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
(500)
VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)
v tom: bežné výdavky (600)
kapitálové výdavky (700)
výdavkové finančné operácie (800)
Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)
Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a
výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r.15 - r.16)

(v eurách)
Suma

340836
180903
14209
37910
107814
107814
0

212224
205284
6940
0,00
128612
20799

20

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)

850
2342
1491
-1375
5974
4599
-525

21

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)

20274

15
16

17
18
19

stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r.19 - r.18)
stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia
stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka

b/ Na účely tvorby rezervného fondu pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a/, b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli:
1/ Bežné príjmy
233 022,08 €
Bežné výdavky
205 283,94 €
Výsledok hospodárenia obce z bežného rozpočtu je vo výške = 27 738,14 € - prebytok

2/ Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0,00 €
6 939,65 €

Výsledok hospodárenia obce z kapitálového rozpočtu je vo výške = 6 939,65 € - schodok
Prebytok rozpočtu v sume 20798,49 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 20798,49 EUR čo predstavuje zákonnú povinnosť tvorby
rezervného fondu
c/ Výsledok hospodárenia z aktuálneho účtovníctva vyčíslený v súvahe za bežné obdobie
k 31.12.2013 je vo výške 25 184,40 EUR -zisk.

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
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
785,79
1062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1847,79

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
66,72
1,05

%

493,64
560,36

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR
AKT ÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2013
924183,82
812631,19

KZ k 31.12.2013
955871,24
821348,76

0,00
673894,83
138736,36
111544,74

0,00
682612,4
138736,36
134005,43

332,16
0,00
0,00
1483,47
109129,11
0,00
600,00
7,89

422,28
0,00
0,00
976,76
132306,39
0,00
300,00
517,05

ZS k 1.1.2013
924183,82
900520,99

KZ k 31.12.2013
955871,24
631122,89

-14,22
0,00
900535,21
12162,83

-14,22
0,00
631137,11
11106,37

4425,49
0,00

2162,27
0,00

66,72
7670,62
0,00
11500,00

581,87
8362,23
0,00
313641,98

PA S Í VA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje záväzky:
- dodávatelia 1163,92 EUR
- zamestnanci 4228,46 EUR
- odvody SP a ZP 2602,02 EUR
- daň zamestn. 367,83 EUR

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2006 dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

400 EUR

400 EUR

0

-4-

Bystrica
K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č. 1/2006 o dotáciách.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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.
Obec k 31.12.2013 má vysporiadané finančné vzťahy vo či všetkým subjektom uvádzaných v
bode a/ až e/.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec k 31.12.2013 nezískala žiadne finančné prostriedky voči zriadeným a založeným
právnickým osobám.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Obec k 31.12.2013 neeviduje voči ŠR žiadne záväzky. Všetky finančné prostriedky prijaté
so ŠR účelovo vyčerpala a zaúčtovala so ŠR.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec k 31.12.2013 neeviduje žiadne finančné prostriedky získané od iných obcí. To
znamená, že nemá čo finančne usporiadať.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec k 31.12.2013 všetky finančné prostriedky prijaté s VUC účelovo vyčerpala a
zúčtovala.

Vypracovala: Ľubica Agárdyová

V Krškanoch dňa 12.06.2014

Vypracované: 12.06.2014
Vyvesené:
12.06.2014
Schválené:
22.06.2014

Predkladá: Ing. Peter Kováčik
starosta obce

