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Záverečný účet obce Topoľčianky
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet obce upravuje ustanovenie § 16 ods. 1 až 12
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z.,
zákona č. 54/2009 Z. z. a zákona č. 426/2013 Z.z.

1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec 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 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 18.2.2014 uznesením č.
335/2014/23
Do uvedeného termínu sa obec riadila rozpočtovým provizóriom v súlade s § 11 zákona č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Rozpočet bol zmenený osemkrát:
-

prvá zmena schválená starostom: rozpočtové opatrenie č. 1/2014, dňa 30.3.2014

-

druhá zmena schválená uznesením č. 350/2014/24 dňa 1.4.2014, RO č.2/2014

-

tretia zmena schválená starostom: rozpočtové opatrenie č. 3/2014, dňa 30.6.2014

-

štvrtá zmena schválená uznesením č. 386/2014/26 dňa 14.8.2014, RO č. 4/2014

-

piata zmena schválená starostom: rozpočtové opatrenie č. 5/2014, dňa 30.9.2014

-

šiesta zmena schválená dňa 23.10.2014 uznesením č. 411/2014/29, RO č. 6/2014

-

siedma zmena schválená starostom, rozpočtové opatrenie č. 7/2014, dňa 15.12.2014

-

ôsma zmena schválená starostom, rozpočtové opatrenie č. 8/2014, dňa 31.12.2014
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Rozpočet obce k 31.12.2014

1 480 019

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene v €
1 654 050,64

1 335 067
61 000
78 952
5 000
1 480 019

1 411 128,83
148 692
79 061,64
15 168,17
1 654 050,64

801 770
115 094
77 838
485 317
0

828 543,83
167 194
77 838
580 474,81
0

Schválený
rozpočet v €
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1 654 050,64

Skutočnosť k 31.12.2014
1 661 693,04

% plnenia
100,46

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 654 050,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 1 661 693,04 EUR, čo predstavuje 100,46 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
1 426 297

Skutočnosť k 31.12.2014
1 433 939,04

% plnenia
100,54

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 426 297 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
1 433 939,04 EUR, čo predstavuje 100,54 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
764 465

Skutočnosť k 31.12.2014
762 947,89

% plnenia
99,80

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 595 134 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 596 857,96 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,29 %.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 91 315 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 86 383,41 EUR, čo je
94,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 33 814,40 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 51 817,08 EUR a dane z bytov boli v sume 751,93 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 85 818,48 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 564,93 EUR. K 31.12.2014
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 28 648,26 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 2 650 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 620,28 €, čo je 98,88 %.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 4 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 565,50 €, čo je 129,43 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 2 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 402,13 €, čo je 104,40 %.
Daň za jadrové zariadenia
Z rozpočtovaných 15 796 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 15 796 €, čo je 100,00 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 52 870 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 53 272,61 €, čo je 100,76
%. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 51 712,95 €, za nedoplatky z minulých rokov
1 559,66 €. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na KO v sume 4 533,84 €.
V daňových príjmoch boli zinkasované aj pokuty v hodnote 50 € ako sankcie uložené
v daňovom konaní, ktoré obec uložila daňovému subjektu za nesplnenie si daňovej povinnosti.

b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
67 360

Skutočnosť k 31.12.2014
73 170,75

% plnenia
108,63

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 52 110 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 56 273,35 EUR, čo je
107,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 467,86
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 54 805,49 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 15 250 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 16 897,40 EUR, čo je
110,80 % plnenie.
Značnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku 3 výherných prístrojov,
ktoré sú celkom v sume 4 500 €. Rozhodnutie bolo vydané právnickým osobám:
BLM PLUS, s.r.o. Zlaté Moravce, ktorá prevádzkuje VP v prevádzke BISTRO L-M
Topoľčianky, PO: UNIPLAY, spol. s r. o. Bratislava, ktorá prevádzkuje VP v prevádzke
Pohostinstvo Centrum Sv. Hubert Topoľčianky v Pohostinstve Zelená žaba Topoľčianky.
c) iné nedaňové príjmy:
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Rozpočet na rok 2014
69 496

Skutočnosť k 31.12.2014
67 450,92

% plnenia
97,06

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 69 496 EUR, bol skutočný príjem vo výške
67 450,92 EUR, čo predstavuje 97,06 % plnenie.
Ostatné príjmy tvoria príjmy za znečisťovanie ovzdušia, úroky z bank,
z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, školné - rodičovský príspevok v MŠ, CO odmeňovanie skladníka, dobropisy, a platby za stravné.
Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy za poskytovanie služieb občanom.
Z uvedenej sumy je to čiastka 42 352,03 €.

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 509 807,83 EUR bol skutočný príjem vo výške
510 020,39 EUR, čo predstavuje 100,04% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
Okresný úrad, odbor školstva
MV SR Bratislava: Obvodný úrad
Nitra
MV SR Bratislava: Obvodný úrad
Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor
starostlivosti o životné prostredie
Obvodný úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra

MV SR Bratislava: Okresný úrad Nitra
MV SR Bratislava: Okresný úrad Nitra
MV SR Bratislava: Okresný úrad Nitra
Nitriansky samosprávny kraj
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR
Obec Machulince
Z rozpočtu obce
SPOLU:

Suma v EUR
Účel
461 800 Pre základnú školu – prenesené
kompetencie
4 069 Pre materské školy na
predškolákov
12 856 Pre spoločný OcÚ školský
907,83 Úsek hlásenia pobytu občanov a
registra obyvateľov SR -REGOB
4 941,53 Matrika
257,81 Starostlivosť o životné prostredie
118,84 Spoločný OcÚ-stavebný
v Žitavanoch
1 431 Stravné pre deti v hmotnej núdzi
249 Školské pomôcky pre deti
v hmotnej núdzi
13 352,05 Príspevok na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej
zamestnanosti
2 156,72 Voľby prezidenta SR
1 533,08 Voľby do Európskeho parlamentu
1 558,45 Voľby do orgánov samosprávy
obcí (komunálne voľby)
400 Kultúrne leto 2014, XII. ročník
760 Revízia kníh
500 Nákup knižničného fondu
35 Príspevok na Beh oslobodenia
3 094,08 Školská jedáleň pri MŠ - réžia
510 020,39

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
148 692

Skutočnosť k 31.12.2014
148 692

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 148 692 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
148 692 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 62 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 62 200 EUR, čo je 100
% plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 61 000 EUR (podľa Zámennej zmluvy s Vinárskymi
závodmi Topoľčianky, s. r. o) a príjem z predaja vysokozdvižnej plošiny bol vo výške 1.200
EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 900 EUR, čo predstavuje
100 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 85 592 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 85 592 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Nitra
Environmentálny fond Bratislava

SPOLU:

Suma v EUR
Účel
35 592 Rozšírenie NTL areálového
plynovodu pre ZŠ Litoměřická 32
50 000 Nákup čistiacej techniky pre
zlepšenie kvality ovzdušia na
území obce Topoľčianky
85 592

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
79 061,64

Skutočnosť k 31.12.2014
79 062

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 79 061,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
79 062 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Do príjmových finančných operácií boli zahrnuté aj finančné prostriedky nevyčerpané
v predchádzajúcom roku vo výške 78 327,36 EUR.
V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 734,64 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
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Rozpočet na rok 2014
15 168,17

Skutočnosť k 31.12.2014
20 349,09

% plnenia
134,16

Z rozpočtovaných bežných príjmov 15 168,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
20 349 EUR, čo predstavuje 134,16 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou: Základnej školy
Litoměřická 32, 951 93 Topoľčianky:
Sú to príjmy z prenajatých priestorov, poplatky za školské zariadenie, úroky z bánk a bežné
transfery v rámci VS z rozpočtu obce.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

Kapitálový príjem rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou: Základnej školy
Topoľčianky
Základná škola použila kapitálový príjem, ktorý je zaúčtovaný v príjmovej časti obce,
preposlaný z obce do základnej školy, na Rozšírenie NTL areálového plynovodu pre ZŠ
Litoměřická 32.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1 073 575,83

Skutočnosť k 31.12.2014
1 015 610,32

% čerpania
94,60

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 073 575,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 1 015 610,32 EUR, čo predstavuje 94,60 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
828 543,83

Skutočnosť k 31.12.2014
778 846,31

% čerpania
94,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 828 543,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 778 846,31 EUR, čo predstavuje 94,00 % čerpanie.

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy- Obce
Ekonomická oblasť
Iné všeobecné služby - matrika
Voľby do NR SR
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Všeob. prac. oblasť: podp. zamest.
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie

Rozpočet
392 942
1 400
4 941,53
5 248,25
22 400
8 220
17 888,81
1 700
75 765
19 100
9

Skutočnosť
372 001,46
1 427,35
4 941,53
5 248,25
19 281,61
7 194,35
15 341,73
996,05
69 486,92
17 032,93

% plnenia
94,67
101,95
100,00
100,00
86,08
87,52
85,76
58,59
91,71
89,18

Rekreačné a športové služby
Klubové a špec. kultúr. zariad.- DKS
Knižnica
Vysielacie služby – Miestny rozhlas
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie – spoloč. OcÚ školský
Vzdelávanie – Centrum voľ. času
Školská jedáleň pri MŠ
Ďalšie soc.sl.: opatrovateľky, seniori
Ďalšie soc.sl.: rodina a deti
Hmotná núdza – strava
Spolu

12 535
13 120
2 410
600
144 002,24
12 856
850
31 750
60 455
360
0
828 543,83

11 871,45
10 623,13
2 387,53
47,78
138 954,82
12 856
777,60
28 782,02
59 233,80
360
0
778 846,31

94,71
80,97
99,07
7,96
96,49
100,00
91,48
90,65
97, 98
100,00
0
94,00

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 331 114,60 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 322 198,58
EUR, čo je 97,31 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kultúry,
matriky, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a
pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 125 925 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 119 380,05 EUR,
čo je 94,80 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 327 173,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 297 529,03
EUR, čo je 90,94 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 21 931 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 20 457,04 EUR, čo
predstavuje 93,28 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 22 400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 19 281,61 EUR,
čo predstavuje 86,08 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
167 194

Skutočnosť k 31.12.2014
158 812,40

% čerpania
94,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 167 194 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 158 812,40 EUR, čo predstavuje 94,99 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Zakúpenie umývačky riadu do kuchyne DKS v sume: 1 892,70 €;
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- Zaobstaranie čistiacej techniky pre zlepšenie kvality ovzdušia na území obce Topoľčianky,
je to typ: HOLDER X30, celkom za sumu: 57 600 EUR. Zakúpený bol za pomoci dotácie
z Environmentálneho fondu vo výške 50 000 EUR.
- Projektová dokumentácia na zateplenie DKS v sume 5 800 € a doplnok ku projektovej
dokumentácii na kanalizáciu v sume 240 €;
- Dofinancovanie stavebných prác na III. etape revitalizácie centra obce v sume: 38 315,14 €,
- Rekonštrukcia strechy na Materskej škole SNP v hodnote: 54 964,56 €.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
77 838

Skutočnosť k 31.12.2014
77 951,61

% čerpania
100,15

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 77 838 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 77 951,61 EUR, čo predstavuje 100,15 % čerpanie.
Z rozpočtovaných 61 742 € je na splácanie istiny z prijatých úverov z Prima banky Slovensko
a.s. skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 61 741,92 €, čo predstavuje 99,99 %. Z podpory
poskytnutej zo ŠFRB na výstavbu Nájomného bytového domu - 18 b. j. Topoľčianky bolo
rozpočtované 16 096 € a skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo v sume 16 209,69 €, čo
predstavuje 100,71 %.
4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
544 877,81

Skutočnosť k 31.12.2014
534 360,13

% čerpania
98,07

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 544 877,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 534 360,13 EUR, čo predstavuje 98,07 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
Je to Základná škola Litoměřická 32 v Topoľčiankach (prenesené kompetencie), spolu so
školským klubom detí a školskou jedálňou (originálne kompetencie).
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 286 719,31 € z prenesených kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014
v sume 286 719,31 €, čo je 100,00 % čerpanie a z rozpočtovaných 30 634,49 € z originálnych
kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 30 634,49 €, čo je 100,00 %.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 99 963,76 € z prenesených kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014
v sume 99 963,76 €, čo je 100,00 % čerpanie a z rozpočtovaných 110 762,29 € z originálnych
kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 10 762,29 €, čo je 100,00 %.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 58 301,72 € z prenesených kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014
v sume 58 301,72 €, čo je 100,00 % čerpanie a z rozpočtovaných 39 061,17 € z originálnych
kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 29 242,09 €, čo je 74,86 % .
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d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 15 531,25 € z prenesených kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014
v sume 18 531,25 €, čo je 100,00 % čerpanie a z rozpočtovaných 205,22 € z originálnych
kompetencií bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 205,22 €, čo je 100,00 %.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014
35 597

Skutočnosť k 31.12.2014
35 597

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 35 597 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 35 597 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
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
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1 433 939,04
1 413 589,95
20 349,00
1 313 206,44
778 846,31
534 360,13
120 732,60
148 692,00
148 692,00
0,00
194 409,40
158 812,40
35 597,00
-45 717,40
75 015,20
18 116,23
56 898,97
79 062,00
77 951,61
1 110,39
1 661 693,04
1 585 567,45
76 125,59
18 116,23
58 009,36

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 698,55 EUR, a to na :
- dopravné žiakom: 698,55 EUR
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 17 417,68 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.
Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015 bol vo finančných operáciách zakomponovaný
zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške: 42 725,69 €.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 58 009,36 – 42 725,69 = 15 283,67 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2013
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
0,00
10 955

10 955

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %

Suma v EUR
309,85
3 141,51
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- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- životné jubileum, odpracované roky,...
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

1 867,25
670
380
534,11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
zo súvahy obce + rozpočtovej organizácie
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Majetok spolu

7 864 567,15

7 819 154,95

Neobežný majetok spolu

6 831 526,14

6 562 547,70

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

6 281 435,08

6 012 456,64

Dlhodobý finančný majetok

550 091,06

550 091,06

1 011 658,28

1 235 523,18

2 508,57

3 447,68

808 298,30

1 036 241,80

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

53 610,71

43 091,11

Finančné účty

147 240,70

152 742,59

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

21 382,73

21 084,07

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

7 864 567,15

7 819 154,95

Vlastné imanie

3 085 649,39

3 254 347,03

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
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z toho :
Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

3 085 649,39

3 254 347,03

Záväzky

1 877 279,62

2 003 233,85

Rezervy

25 934,70

1 270,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

809 032,89

1 036 940,35

Dlhodobé záväzky

415 299,51

401 433,72

Krátkodobé záväzky

120 132,13

118 451,31

Bankové úvery a výpomoci

506 880,39

445 138,47

2 901 638,14

2 561 574,07

z toho :

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči ŠFRB
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu (SP, ZP, daň)
- voči zamestnancom

Poskytovateľ
úveru

Prima banka
Slovensko, a.s
(Dexia banka)
Prima banka
Slovensko, a.s
(Dexia banka)
Prima banka
Slovensko, a.s

Štátny fond
rozvoja bývania

445 138,47 €
387 881,33 €
14 498,22 €
18 630,98 €
23 341,47 €

Účel

Názov

Výška prijatého
úveru

Rekonštrukcia stredu obce,
miestnych komunikácií,
výstavba infraštruktúry k
bytovke
Revitalizácia centrálnej časti
obce: 1.etapa, 2.etapa,
Rekonštrukcia ZŠ,
Hasičského domu, MŠ SNP
Predfinancovanie
a spolufinancovanie
investičnej akcie
Revitalizácia centrálnej časti
obce: II.etapa, rekonštr. cesty,
chodníka a okolia OcÚ,...
Výstavba nájomných bytov
v bytovom dome

Zmluva
o termínovanom
úvere č.
12/014/06
Zmluva o Dexia
Komunál
eurofondy úvere
(A) č. 12/034/09
Zmluva
o Municipálnom
úvereEurofondy (B)
Č. 12/016/12

15 mil. Sk
t.j.
497 908,78 EUR

Zmluva
o poskytnutí
podpory ....

15 660 000 Sk,
t.j.
519 816,77 EUR
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235 000 EUR

80 000 EUR

P.
č.

Úver č.

1.

120146

Výška
ročného
úroku
7 483,81

2.

120349

5 592,10

3.

121612

2 147,63

4.

ŠFRB

3 853,59

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2014

Vista zmenka č.
12/014/06
Vista zmenka č.
12/034/09
Vista zmenka č.
12/016/12
Záložné právo
v prospech
veriteľa

Splatnosť

215 760,47

r. 2021

166 520

r. 2024

62 858

r. 2020

387 881,33

r. 2036

Ročná splátka istiny úveru č. 120146 predstavuje 33 193,92 €;
Ročná splátka istiny úveru č. 120349 predstavuje 17 120 €;
Ročná splátka istiny úveru č. 121612 predstavuje 11 428 €.

Obec k 31.12.2014 eviduje tiež dlhodobý záväzok voči ŠFRB (splácanie Slovenskej záručnej a
rozvojovej banke, a.s.). Tento však v súlade s § 17 ods.8 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce.
Doplnenie:
Iné záväzky - na účte Prima banky Slovensko, a.s. sú tiež finančné prostriedky: finančná
zábezpeka od nájomníkov 18-bytovky na nájomné zaplatené na 1 rok, respektíve na pol roka
vopred v sume: 25 865,25 EUR.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. 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. 4/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

OFK TATRAN Topoľčianky - bežné
výdavky na čiastočné financovanie výstroja
hráčov, pohonných hmôt, údržbu trávnatých
ihrísk, cestovného pre športovcov
a rozhodcov, poplatkov na registračné
poukazy, poštovné, diét hráčov a rozhodcov
a sústredení športovcov.
KLUB SENIOROV Topoľčianky – bežné
výdavky na organizačné zabezpečenie
kultúrno-spoločenských podujatí a na
zaplatenie autobusových zájazdov seniorov
INVENIO OZ Žitavany – bežné výdavky na
adventný koncert v Topoľčiankach
Miestny odbor Matice slovenskej
v Topoľčiankach – bežné výdavky na výrobu
krojov
Folklórna skupina TOPOĽNICA, OZ –
bežné výdavky na zakúpenie sady
mikrofónov, na cestovné výdavky, na
rekvizity a pomôcky potrebné na vystúpenia.
Občianske združenie PARK Topoľčiankybežné výdavky na projekt: povrchový vodný
systém nachádzajúci sa v parku v
Topoľčiankach
FoTOP-FOTOKLUB Topoľčianky, OZ –
Bežné výdavky na cestovné na výstavy
fotografií, na pomôcky súvisiace s činnosťou
Slovenský skauting, 41.zbor T.G.Masaryka
– bežné výdavky na nákup stanov, náradia,
stoly a lavice pre detský skautský tábor.

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

7 000 EUR

7 000 EUR

0

2 000 EUR

2 000 EUR

0

300 EUR

300 EUR

0

300 EUR

300 EUR

0

300 EUR

300 EUR

0

500 EUR

500 EUR

0

300 EUR

300 EUR

0

300 EUR

300 EUR

0

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Podnikateľská činnosť
Obec si plní len úlohy v hlavnej činnosti a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)

zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu
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c)

štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí
e)

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 zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Rozpočtová organizácia: Základná škola, Litoměřická 32, Topoľčianky
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
Prostriedky zriaďovateľa
Vlastné prostriedky RO

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

50 500
20 349,09

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

50 500
20 349,09

Rozdiel - vrátenie
0
0

Okrem vlastnej RO obec zo svojho rozpočtu poskytla finančné prostriedky aj Centru voľného
času v Zlatých Moravciach sumu: 734,40 € a CVČ v Nitre sumu: 43,20 €.
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
poskytovateľ

Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný
odbor
Nitra
Okresný

Účelové určenie
grantu, transferu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v €

Rozdiel
vrátenie

úrad, Prenesené
školstva kompetencie

440 750

440 750

0

úrad, Vzdelávacie
školstva poukazy

5 040

5 040

0

úrad, dopravné
školstva

14 960

14 261,45

698,55

504

504

0

úrad, Kreditné príplatky
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odbor
školstva
Nitra
Okresný
úrad, Rozšírenie
NTL
odbor
školstva plynovodu ZŠ
Nitra
Okresný
úrad, odchodné
odbor
školstva
Nitra
Nevyčerpané dopravné bolo vrátené na
rozpočtovom roku
Obvodný
úrad, Spoločný školský
odbor
školstva úrad
Nitra
Obvodný
úrad, Materská škola odbor
školstva predškoláci
Nitra
ÚPSVaR Nitra
Hmotná
núdzastrava
ÚPSVaR Nitra
Hmotná núdza –
školské potreby

35 592

35 592

0

546

546

0a

účet zriaďovateľa a budú použité v nasledujúcom
12 856

12 856

0

4 069

4 069

0

1 431

1 431

0

249

249

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel

MVSR

Matrika (BV)

4 941,53

4 941,53

0

MVSR

Hlásenie pobytu občanov

907,83

907,83

0

OÚ Nitra

a registra obyvateľov SR

257,81

257,81

0

500

500

0

OÚ Nitra

REGOB (BV)
OÚ Nitra,

Starostlivosť o životné

odbor starost.

prostredie (BV)

o ŽP
MKSR

Nákup knižničného fondu

Bratislava

(BV)

MKSR

Revízia kníh (BV)

760

760

0

ÚPSVaR

Podpora rozvoja miestnej

13 352,05

13 352,05

0

Nitra

a regionálnej zamestnanosti

Bratislava
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(BV)
MV SR,

Voľby prezidenta (BV)

2 156,72

2 156,72

0

MV SR,

Voľby do Európskeho

1 533,08

1 533,08

0

OÚ Nitra

parlamentu (BV)

MV SR,

Voľby do orgánov

1 558,45

1 558,45

0

OÚ Nitra

samosprávy obcí (BV)

Ministerstvo

Odmeňovanie skladníka

241,20

241,20

0

vnútra SR

materiálu CO

OÚ Nitra

Bratislava

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Dotácia, ktorá bola použitá za Obec Topoľčianky Spoločným obecným úradom – stavebným
v Žitavanoch a tieto finančné prostriedky SpOcÚ aj finančne zúčtoval:
poskytovateľ

OÚ pre cestnú
dopravu a pozem.
komunik. v Nitre
MDVaRR SR
Bratislava

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Pozemné
(BV)
Úsek
poriadku

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

komunikácie 118,84

stavebného 2 558,43

Rozdiel

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

118,84

0

2 558,43

0

Na účet Spoločného obecného úradu – stavebného v Žitavanoch bol na dofinancovanie
poskytnutý aj bežný transfer z vlastných prostriedkov Obce Topoľčianky v sume 2 200,80 €.

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Environmentálny Nákup čistiacej techniky pre
fond Bratislava

zlepšenie kvality ovzdušia
(KV)
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Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v€

50 000

50 000

Rozdiel

0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
poskytovateľ

Účelové určenie
grantu, transferu

Obec
Machulince

Beh
(BV)

e)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

oslobodenia 35

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel

35

0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

poskytovateľ

Nitriansky
samosprávny
kraj

Suma poskytnutých
Účelové
finančných
určenie
prostriedkov v €
grantu,
transferu
Kultúrne leto 400
2014,
XII.ročník

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

400

Rozdiel

0

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

Vypracovala: Ing. Anna Kazíková

Predkladá: Ing. Bartolomej Pavkov
Hlavný kontrolór

V Topoľčiankach dňa 6. 5. 2015
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13. Návrh uznesenia
Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k Záverečnému účtu Obce Topoľčianky za rok
2014:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Topoľčianky za rok 2014.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. použitie časti prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
15 283,67 EUR.
2. Záverečný účet Obce Topoľčianky za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

Podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.
n. p. bol návrh záverečného účtu predložený obyvateľom obce na verejnú diskusiu v lehote 15
dní pred schválením záverečného účtu spôsobom v obci obvyklým.

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením: 7. 5. 2015
Zvesené: 29. 5. 2015
Schválené OZ dňa: 28. 5. 2015 uznesením č. 92/2015/6

Vypracovala a za správnosť údajov zodpovedá Ing. Anna Kazíková
OZ predkladá: Hlavný kontrolór obce: Ing. Bartolomej Pavkov
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