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Záverečný účet obce TEHLA 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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.12.2012 uznesením č. 6/2013
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena – presun medzi jednotlivými položkami k 31.3.2013 bez schválenia
obecným zastupiteľstvom na základe poverenie starostu obce
- druhá zmena schválená dňa 20.12.2013 uznesením č.23/2013
- tretia zmena - presun medzi jednotlivými položkami k 31.12.2013 bez schválenia
obecným zastupiteľstvom na základe poverenie starostu obce
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

174420

Rozpočet
po zmenách
178920

167120
0
7300
174420

167320
500
11100
178920

156770
17650
0

158250
20350
320

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
178920

Skutočnosť k 31.12.2013
193975,35

% plnenia
108,41

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
162750

Skutočnosť k 31.12.2013
162371,92

% plnenia
99,76

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 93000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 93747,52 EUR, čo predstavuje plnenie na
100,8 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 40000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 39104,61 EUR,
čo je 97,76 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 35445,09 EUR a dane zo stavieb
boli v sume 3659,52 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 136,44UR.
c) Daň za psa - rozpočet 330,00 € bolo k 31.12.2013 skutočne zaplatených 509,00 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4190,19 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
3370

Skutočnosť k 31.12.2013
3544,73

% plnenia
105,18

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1646,56 EUR, čo
je 109,77 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov a nebytových priestorov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky a dobropisy:
Z rozpočtovaných 1870,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1898,17 EUR, čo
je 101,50 % plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
1200

Skutočnosť k 31.12.2013
17564,94
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Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
ÚPSVaR
13570,86
2.
ÚPSVaR
22,54
3.
Krajský stavebný úrad
493,83
4.
Krajský školský úrad
483,00
5
Krajský školský úrad
1069,00
6.
Obvodný úrad CDaPK
193,17
7.
Obvodný úrad CDaPK
28,78
8.
Obvodný úrad životného
55,72
prostredia
9.
Obvodný úrad OVVS
175,23
10.
VÚC Nitra
540,00
11.
Obvodný úrad OVVS
931,16
12.
Obec Lula
18,00
13.
Obec Iňa
6,19

Účel
Aktivačná činnosť § 50j)
Rodinné prídavky
Spoločný stavebný úrad
Deti predškolského veku
Zvýšenie miezd v školstve
Oprava ciest
Spoločný špeciálny stavebný úrad
Ochrana prírody a krajiny –
prenesený výkon štátnej správy
Register obyvateľov
Kultúra a šport
Voľby do VÚC
Materská škola
Materská škola

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
500

Skutočnosť k 31.12.2013
504,76

% plnenia
100,95

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 504,76 EUR, čo je
100,95 % plnenie.
Ide o príjem za predaj bytov v sume 504,76 EUR
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
11100

Skutočnosť k 31.12.2013
9989

% plnenia
89,99

Textová časť – príjmové finančné operácie:
V roku 2013 bol prijatý úver v sume 3832,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
10.10.2013 uznesením č.17/2013.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/2013 zo dňa 20.12.2013 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 4 500,00 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
178920

Skutočnosť k 31.12.2013
193930,22
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1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
158250

Skutočnosť k 31.12.2013
173605,69

% plnenia
109,7

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 73900,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 82262,64
EUR, čo je 111,31 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 27400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 30219,48
EUR, čo je 110,28 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 54376,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 64898,44 EUR,
čo je 119,35 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk 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 2574,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 3331,34 EUR,
čo predstavuje 129,4 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 172,94 EUR.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
20350

Skutočnosť k 31.12.2013
19874

% plnenia
97,66

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup osobného automobilu v sume 4790,00 EUR,
b) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie:
- technického zhodnotenie v sume 15084,00 EUR, celá suma na zhodnotenie budovy
obecného úradu
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
320

Skutočnosť k 31.12.2013
450,53

% plnenia
140,79

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 320,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume 319,34 EUR, čo predstavuje 99,79 %.
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

183481,59
173605,69
9875,90
504,76
19874

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet

-19369,24

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-9493,34
48,72
-9493,34
9989
450,53
9538,47
193975,35
193930,22
45,13
48,72
45,13

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 9493,34 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2013
vysporiadaný :
- z finančných operácií 9493,34 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 45,13 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 45,13 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške 45,13 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond obec nevedie 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 :
- uznesenie č. 25/2013 zo dňa 20.12.2013
KZ k 31.12.2013

Obec Tehla
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

600298,65

598247,28

Neobežný majetok spolu

584345,47

588521,39

481224,14
103121,33
15013,97

485400,06
103121,33
8721,66

1703,35
250,78
12747,19
312,65
939,21

1835,83
255,71
6498,93
131,19
1004,23

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

324550,07

306187,64

Vlastné imanie

274800,42

270048,47

274800,42
29844,60

270048,47
17998,01

3168,36
22,54
26653,70
0
19905,05

2424,67
0
12060,68
3512,66
18141,16

z toho :
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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 tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči sociálnej a zdravotnej poisťovni

3512,66
1336,43
5188,91
3972,51

EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere na kúpu osobného automobilu FORD Tranzit.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2015, splátky úveru a úrokov budú mesačné.
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P.č.

1.

Výška
Výška úroku Zabezpečenie úveru Zostatok
Splatnosť
prijatého
k 31.12.2013
úveru
3832,00 38,22 %
Zabezpečovacia
3512,66
r. 2015
zmluva

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. 2/2013 o 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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

Rímskokatolícka cirkev Veľký Ďur
OZ Lipka

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

1200,00 EUR

1200,00 EUR

0

400,00 EUR

400,00 EUR

0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
2/2013 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) rozpočtom iných obcí
c) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-2-

MV SR
MV SR
MŽP SR
Min. vnútra

-3-

Pozemné komunikácie
Stavebná správa
Ochrana životného prostredia
Evidencia obyvateľstva

28,78
493,83
55,72
175,23

Obec Tehla

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

28,78
493,78
55,72
175,23

0
0
0
0

-5-
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ÚPSVaR
KŠÚ
MŠ SR
OÚ OVVS
ÚPSVaR

Mzdy § 50 j
Deti predškolského veku
Zvýšenie platov v školstve
Voľby VÚC
Rodinné prídavky

13570,86
483,00
1069,00
1120,00
22,54

13570,86
483,00
1069,00
931,16
22,54

0
0
0
188,84
0

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Iňa
Lula
c)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

6,19
18,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

6,19
18,00

Rozdiel
0
0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

NSK

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

540,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

540,00

Rozdiel
0

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala:
Čengerová

V Tehle, dňa 31.3.2014

Schválené obecným zastupiteľstvom v Tehle dňa 27.6.2014 uznesením č. 7/2014.
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