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Úvod 
 
Obec Zemné  
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom  samostatne hospodári 
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia ao potreby jej obyvateľov. 
 
Obec Zemné je  samostatný územný celok vytvorený v súlade so zákonom č. 369/1992 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Je samostatnou účtovnou jednotkou  
hospodáriaci na základe rozpočtu schváleného obecným zastupiteľstvom.  
 
Štatutárnym orgánom obce je starosta 
Orgánmi obce  sú : 

• Obecné zastupiteľstvo 
• Komisie pri Obecnom zastupiteľstve 
• Hlavný kontrolór 
• Obecný úrad 

 
Obec vykonáva aj úlohy prenesené štátnej správy na úseku: 

• Školstva 
• Matriky 
• stavebného konania 
• pozemnej komunikácie a cestnej dopravy 
• hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 
• starostlivosti o životné prostredie 

 
Obec vykonáva úlohy v originálnej pôsobnosti na úseku: 

• sociálnej agendy - zdravotníctvo 
• predškolskej výchovy – materskej školy 
• školských klubov detí – mimoškolské vzdelávanie 
• školské stravovacie zariadenie 
• miestne kultúrne zariadenia a knižnica 

 
V zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú základné školy s právnou subjektivitou, materské školy 
a školské kluby detí a   stravovacie zariadenie bez právnej subjektivity. 
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet v zmysle zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách  v znení neskorších predpisov,  rozpočtovým rokom je jeden 
kalendárny rok. Účtovníctvo obce sa vedie v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a zmien, Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  a  
na základe opatrení MF SR a právnych predpis  zásad a smerníc.  
Rozpočet Obce a organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce tvorí  celok rozpočtu 
a rozpočtového hospodárenia obce Zemné.  
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Záverečný účet obce  
a rozpo čtové hospodárenie za rok 2014 

 
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. 
 
 V úvodnom ustanovení  Zákona § 1  je upravený  rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového 
hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu obce a finančné vzťahy medzi 
štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí , finančné vzťahy medzi rozpočtami obcí a rozpočtami 
vyšších územných celkov navzájom, ako aj finančné vzťahy rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších 
územných celkov k iným právnickým osobám a fyzickým osobám.  §16 Zákona o rozpočtových 
pravidlách ustanovuje záverečný účet obce a vyšších územných celkov.  

Po skončení rozpočtového roka obec a vyšší územný celok údaje o rozpočtovom hospodárení 
súhrnne spracujú do záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku. 

Rozpočet obce  Zemné na rok 2014 bol zostavený  ako vyrovnaný: 
• vo výške    1 033 578,00 EUR  

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový :  
• bežné príjmy vo výške    1 033 578,00 EUR 
• bežné výdavky vo výške     910 612,00 EUR 

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový tým, že pri tvorbe 
 rozpočtu na rok 2014 nebol výhľad na naplnenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu  

• kapitálové príjmy  boli na  úrovni       0,00 EUR  
• kapitálové výdavky   vo výške   63 520,00  EUR 

 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  
Rozpočet obce Zemné bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2013,  uznesením 
číslo.:  264/101213-Z  
Rozpočet bol zmenený počas rozpočtového roka v zmysle plnení plánovaných úloh 
a rozvojových programov. Zmeny  rozpočtu a rozpočtové opatrenia sa vykonávali v zmysle §14 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách   

- prvá zmena schválená dňa 28. 01. 2014   uznesením č. 281/280114-Z 
- druhá zmena schválená dňa 04. 03. 2014  uznesením č. 285/040314-Z 
- tretia zmena schválená dňa 25. 06. 2014   uznesením č. 301/250614-Z 
- štvrtá zmena schválená dňa 11. 08. 2014   uznesením č. 325/110814-Z 
- piata zmena schválená dňa 30. 09. 2014   uznesením č. 333/300914-Z 
- šiesta zmena schválená dňa 30. 09. 2014  uznesením č. 336/300914-Z 
- siedma zmena schválená dňa 30. 09. 2014 uznesením č. 337/300914-Z 

      - ôsma zmena schválená dňa 28. 10. 2014  uznesením č. 345/281014-Z 
- deviata zmena schválená dňa 28. 10. 2014 uznesením č. 346/281014-Z 

Nové volebné obdobie:  
- desiata zmena schválená dňa     12. 12. 2014 uznesením č. 38/121214-Z 
- jedenásta zmena schválená dňa 12. 12. 2014  uznesením č. 39/121214-Z 
- dvanásta zmena schválená dňa  12. 12. 2014  uznesením č. 40/121214-Z 

Zmeny v rozpočte, ako aj úprava  rozpočtu boli v nadväznosti na schválené dotácie v rámci 
kultúry a športu a rozvojových projektov zo zdrojov vyššieho územného celku, z cezhraničných 
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projektov, z projektov  EU,  z programov ROP so spolufinancovaním ŠR a prijímateľa, obcou 
Zemné. 
Operatívna evidencia rozpočtových opatrení bola vykonaná v nadväznosti na prenesený výkon  
štátnej správy ako aj na výkon originálnej pôsobnosti.  

 
Rozpočet obce k 31.12.2014  

Príloha č.1 záverečného účtu 
 

 Schválený  
rozpočet  na 2014 

Rozpočet  
po zmene 

Príjmy celkom  1 033 578,00 2 842 989,54 
z toho :   
Bežné príjmy 1 032 078,00  1 125 684 ,73 
Kapitálové príjmy 0,00 1 706 513,31 
Finančné príjmy 0,00 9 441,50 
Príjmy RO s  právnou 
subjektivitou 

1 500,00 1 380,00 

Výdavky celkom  1 033 578,00 2 842 898,54 
z toho :   
Bežné výdavky 525 326,00 592 481,60 
Kapitálové výdavky 63 520,00 1 770 033,31 
Finančné výdavky 59 446,00 59 446,00 
Výdavky RO s  právnou subj  385 286,00 420 937,63 
Rozpočet  obce  1 033 578 2 842 989,54 

 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014 % plnenia  
1 033 578,00 EUR 1 154 301,43 EUR 111,68% 
2 842 898,54 EUR 1 154 301,43 EUR  40,61% 

 
Z rozpo čtovaných celkových príjmov  

• schválený rozpo čet  v sume   1 033 578,00 EUR  je sumár za Obec a jej rozpočtových 
organizácií (ďalej len RO), čo predstavuje za ZŠ VJM 750,00 €  a za ZŠ VJS 750,00 €, 
plán spolu 1500,00 EUR a plnenie 775,0, € za ZŠ VJM 775 € a ta T%S VHS 605,00 € 
spolu za RO 1380,00 €.  

• Vývoj plnenie plnenia pôvodne plánovaného rozpo čet obce Zemné, bez RO 
1 032 078,00 EUR  k 31.12.2014 dosiahol výšku príjmov  1 154 301,43 EUR , čo 
predstavuje  111,68% plnenie.  

• upraveného rozpo čtu                     2 842 898,54 EUR 
skutočný príjem k 31.12.2014 v sume   1 154 301,43 EUR,  predstavuje  40,61% plnenie. 
Zmena  rozpo čtu bola prevedená na základe platných investičných zmlúv uzatvorených na 
rozvojové programy plánované z EU v rámci programov ROP a HUSK.. Ich pôvodný termín 
začatia realizácie vzhľadom   predĺženie začatia realizácie investičných projektov v rámci 
investičných programov  ROP a HUSK ROP vo výške 1 706 513,31 EUR, v zmysle platných 
zmlúv: 

1.) Projekt: „ Obnova centrálnej časti obce Zemné“ číslo zmluvy  Z2214012067001 
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel  
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, výška podpory 
1 045 219,01 EUR, vlastné náklady vo výške 55 011,53 EUR 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 
1 100 230,54 EUR 
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2.) Projekt: „ Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti  a v prítomnosti HUSK/1101/1.3. 
Výška podpory z ERDF  na cezhraničný projekt  maximálne  722 564,91 EUR: z toho 
pre Obec Zemné  výška podpory  ERDF 559 921,21€, štátny rozpočet 65 873,09 € 
zdroje podpory spolu 625 794,30 €. Vlastné náklady sú rozpočtované vo výške 
32 936,54. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu  pre Obec Zemné 
predstavujú sumu 658 730,84 EUR. 

 
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2014  Skuto čnos ť k 31.12.2014 % plnenia  
1 127 064,73 1 109 389,93 98,34% 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 127 064,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
1 108 389,93 EUR, čo predstavuje 98,34% plnenie.  

1.1. Rozpočtové príjmy obce              IČO:  00309371 
1.2. Rozpočtové príjmy obcou zriadené  rozpočtové organizácie 
1.2.1.       Základná škola VJM A. Jedlika  IČO:  37860844 
1.2.2.       Základná škola VJS  Zemné       IČO:  37864033 

 
 Schválený Rozpočet 

na rok 2014 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť  31.12.2014 % plnenia 

1.1. 1 032 078,00 1 127 064,73 1 109 389,93 98,43 

1.2. 1500,00 1 380,00 1 380,00 92,00 
1.2.1. 750,00 775,00 775,00 100,00 
1.2.2. 750,00 605,00 605,00 100,00 

             
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY v  zmysle Metodického usmernenie MF SR zo dňa 8.12.2004  
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 10 (FS č. 
12/2013) pre jednotné uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sa delia na tri 
hlavné kategórie  

• daňové  príjmy  
• nedaňové príjmy 
• granty a transféry 

a) Daňové príjmy  (100) 
• v hlavnej kategórii daňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy daní, ktoré sa 

triedia podľa charakteru základu dane alebo  podľa druhu činnosti. 
 

Rozpočet na rok 2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014 % plnenia  
436 140,00 EUR             435 903,82 EUR                     99,95  

 
Daňové príjmy boli  na hlavných ekonomických  kategóriach plánované   vo výške  533 671,09 €    
z toho:                       (110) Dane z príjmov  

            (111) Výnos dane z príjmov poukázaný úz emnej samospráve  -  
podielové  dane – napriek miernemu zvýšeniu podielu samospráv na vybranej dani z príjmov 
fyzických osôb v roku 2014 na 67% ( v rokoch  2012-2013 to bolo len 65,4% , čo je taktiež 
zvýšenie oproti rokom 201-2011 ) v zastúpení ZMOS považujú obce a mestá za jednu 
z podmienok svojho rozvoja a stabilizácie v nasledujúcich  rokoch príjem samospráv 
z podielových daní vo výške 70% za najdôležitejšie. Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 
436 140,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) v sume 435 903,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,95 %.  
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1.2.1. (120)  Daň z majetku  
           (121) Daň z  nehnute ľností 
            Predpis  na dani z nehnuteľnosti  79 844,78 € Z rozpočtovaných 79 890,09 
EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume  
            79 230,27 EUR, čo je 99,17 % plnenie. 
 
1.2.2. Príjmy dane z pozemkov  boli v sume 63 511,50, dane zo stavieb boli v sume 
15 453,75 EUR a dane z bytov boli v sume 265,02 EUR. Za rozpočtový rok bolo 
zinkasovaných  79 230,27 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 283,20 € 

      K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky  na dani z nehnuteľností vo finančných 
      výkazoch sume 4 654,71 € v tom  1 377,28  € za bežné obdobie  v počte 109 
      rozhodnutí.  
 
      1.2.3. Príjmy dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v skutočnosti   
      boli v sume 265,02 EUR,  oproti plánovaným, 277,46 EUR  rozdiel  – t.j. nedoplatok  
      za bežný rok je u dvoch daňových poplatníkov v celkovej sume 12,44 EUR.  
 

1.1. (130) Daň za psa  1 540,00 EUR,  nedoplatok na dani za psa evidujeme   
u 19-tych  

     evidovaných daňových poplatníkov v sume 76,00 €, z roku 2012 je nedoplatok 
     evidovaný u dvoch poplatníkov v sume 8,00 € a z roku 2013 sú vyčíslené nedoplatky  
     v sume  12,00 €.  
      

     1.4 Daň za užívanie verejného priestranstva  - rozpočet je vo výške 1 000,00 €UR,       
     plnenie   448,00 € - v percentuálnom vyjadrení je to 44,80% - k poklesu  príjmov  
     za   predaj na obecnej tržnici  zohráva aj skutočnosť otvorenia nového obchodu  
     na rozličné tovary a šatstvo.  

1.5  Daň za nevýherné hracie prístroje 33,19 EUR   v počte 1 od firmy ProGame.  
1.6 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný o dpad  - rozpočet  15 061 

EUR, plnenie vo výške 13 955,65  € z toho 12 992,00 € za sledovaný rok, 
nedoplatok za TKO na rok 2014 je vo výške  2 742,00 € bežný rok.  
 

a) nedaňové príjmy  
Kategória nedaňových   príjmov  obsahuje také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva 
majetku avšak nezahŕňajú  príjmy pochádzajúce z predaja majetku a splácania hodnoty 
majetku alebo pôžičky. 
 

Rozpočet na rok 2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014 % plnenia  
134 737,62            119 628,01                       88,78 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 134 737,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 119  628,01 €,  čo 
je 88,78 % plnenie. 
Uvedený príjem predstavuje príjem: b.1) z prenajatých pozemkov v sume 4 754,37 EUR, v tom:   

• ZELSTAR   v období 2010-2025  skutočný ročný prenájom  1 000,00 EUR   
• PR Zemné – v zmysle nájomnej zmluvy príjem z prenajatých pozemkov – ornej 

pôdy pre  PD Zemné  - 41,72 ha /* ročné nájomné 90,00 € sume 3 754,37 €. 
                                                                       b.2) príjem z prenajatých budov, priestorov            
                        a objektov vo výške                                                            51 468,58  EUR v tom:  
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Prenájom budov a priestorov vo vlastníctve obce                        7 139,80 
• ZeMa rozličný tovar     12*166,66+0,08                2 000,00 
• NZZ Relax – ako súčasť výcvikového strediska 

SZŠ NZ                                   12*126,14              1 513,68 
• ZemNet – stolárska dielňa  4*83                               332,00 

  Nebytové priestory v zdravotnom zariadení  
• Zubná ambulancia  -                12*65                        780,00 
• Ambulancia obvodného lekára 12*67,05                   804,60 
• Detského lekára                       12*48,21                    578,52 
• Kozmetika                                  12*10,25                  123,00  
• Kaderníctvo                                12*20,44                  245,28  
• Lekáreň                                     12*63,56                   762,72               

  Nájomné za prenájom bytových priestorov v ONB 21 bj a 16bj   44 328,20  
  Plánovaný rozpočet je čiastočne ovplyvnený aj z dôvodu  
  občasného posunutia pre obsadenia  uvoľnených bytov   
  ďalším prenajímateľom. 
 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
 

1. Za organizácie zriadené obcou  
Na vykonávanie originálnych kompetencií sú zriadené školské kluby detí (ďalej len ŠKD) 
bez právnej subjektivity pri základných školách obce s právnou subjektivitou.  Príjem 
z príspevku  za pobyt v  ŠKD pri ZŠ VJS  a ŠKD pri ZŠ VJM A. Jedlika    z celkových 
nedaňových príjmov  predstavuje   1 500,00 €. Na základe prepočtov počtu žiakov po 
15. 9. 2014 ako aj na  základe prepočtu v EDUZBERe na školský rok 2014/2015 bol 
znížený o 120,00€  na 1380,00 €, - naplnenie plánu bolo 100 

2.  
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 618,61EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume.. EUR, čo je 74 % 
plnenie.  
 

b)  iné neda ňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 
2014 

 Rozpočet po zmene  Skuto čnos ť k 31.12.2014 % plnenia  

200,00 618,61 618,61           74,00%    
 
Z rozpo čtovaných iných neda ňových príjmov 200,00 EUR , bol skutočný príjem vo výške 
457,00 EUR, čo oproti rozpočtovým zmenám predstavuje 74,00 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

• Príjem z poistného plnenia nie je rozpočtovanou položkou, poistné plnenie 
157,15 €. Na  majetku obce  - na budove ZŠ – bola vyčíslená škoda z dôvodu  
atmosferických  zrážok v celkovej sume: 257,15 – z toho spoluúčasť 100,00 € - 
poistné plnenie 157,15 €. 

• Príjem z úrokov z vkladov 147,67 
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c) iné neda ňové príjmy:  

  
Rozpočet na rok 

2014 
 Rozpočet po zmene  Skuto čnos ť k 31.12.2014 % plnenia  

2 700 4 700,61 4 700,00        100%    
 
Z rozpo čtovaných iných neda ňových príjmov 2700,00 EUR , po zmene 4700,00 bol skutočný 
príjem vo výške 4700,00 EUR, čo oproti rozpočtovým zmenám predstavuje 74,00 % plnenie.  
Položky sú z overení ako aj z  matričných poplatkov, poplatkov za kuka nádoby SN . 
Príjmy za odpad zelene a stavebný odpad vo výške 1126,12, žetóny vo výške 16.664, vývoz 
fekálie v sume 2052, za domové prípojky 600, služby ako rozhlas, 757,00 traktor 1.140, príjem 
z telocvične 1755,75.  
 
 

 
Prijaté granty a transfery 
 
Granty  sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré ich darca alebo 
sponzor nezískava žiadnu protihodnotu, sú v prospech rozvoja kultúrnej,  sociálnej sféry lokality, 
na ochranu a bezpečnosť. 
Granty neboli plánované, v zmysle platných zmlúv rozpočtovým opatrením bola príjmová časť 
rozpočtu upravená o čiastku 100,00 EUR, plnenie rozpočtu  je na 100,00 %  
 
Transféry v rámci verejnej správy na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. 
 Z rozpočtovaných grantov a transferov 392 338,36  EUR , z transférov v rámci verejnej správy  
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy zo zdrojov ŠR  skutočný príjem bol vo 
výške 430 184,27 EUR, predstavuje štátom upravený a predpísaný rozpočet, plnenie je na 
100,00% . 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
 GRANT 100,00 kultúra 
 Rodina Brutovská  dňa 7.5.2014                         

100,00  
Pamätná oslava A. Jedlika 

TRANSFÉRY  27 019,91                originálna pôsobnosť 
VÚC Nitra  400,00 Kultúra    priestor na vystúpenie 
BGA HU 1 619,91 Kultúra –osvetlenie ozvučenie 
EU Town twinning  25 000,00 Strekové dni – medzinár.poduj. 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

Dobrovoľná zbierka na humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu pod názvom „Samuel“ v celkovej 
sume 1 160,87 €  a zároveň obstaranie  potrebného rehabilitačného predmetu. 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 392 338,36 EUR po zmenách  v zmysle rozpočtových opatrení 430 004,11 €  
bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 430 184,27 EUR, čo predstavuje 100,04 % plnenie. 
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Prijaté granty a transfery 
 

Poskytovate ľ dotácie  Suma v  EUR Účel 
MV SR OU NR 398 138,00 Školstvo – vzdelávanie 
UPSVaR NZ 355,00 ZS VJM - zamestnanosť 
MV SR   2 869,09  matrika 
MV SR 749,76 Pobyt občanov 
MDV a RR SR 2 112,96 Úsek stavebníctva 
MDV a RR SR  98,15 Miestne a účelové komunikácie 
MŽP SR  212,92 Životné prostredie 
MV SR OU NZ 
 

4520,76 Voľby do orgánov (4 kolá) 

UP SVaR NZ 17 695,20 Zamestnanecká politika 
ÚPSVaR NZ 1949,58 Stravovanie 
ÚPSVaR NZ 547,80 Školské potreby 

 
 
 
 
 
 

2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014  Upravený rozpo čet 
2014 

Skuto čnos ť k 31.12.2014 % plnenia  

0,00 1 706 513,31 € 35 500,00 €    2,08 
0,00      35 500,00 € 35 500,00 € 100,00 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 706 513,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 
v sume 35 500,00  EUR, čo predstavuje 2,08 % plnenie.  
 
Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 1 706 513,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
35 500,00 EUR, čo je 2,08 % plnenie.  

Príjem z predaja majetku obce, z predaja budov a priľahlého pozemku  bol vo výške  
35.500,00 EUR, 
 
3. Príjmové finan čné operácie:  
  

Rozpočet na rok 
2014 

Rozpočet po úprave  
2014 

Skuto čnos ť k 31.12.2014 % plnenia  

- 9 411,50 9 411,50 100,00 
 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 9 411,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
9 411,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  
 
V roku 2014 nebol prijatý úver.  
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 300/250614-Z zo dňa 25. 06. 2014 bol schválený 
výsledok hospodárenie obce za rok 2013 podľa skutočných príjmov a výdavkov, prebytok vo 
výške 115 657,51 EUR.  V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
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územnej samosprávy   z výsledku hospodárenia  obce  bol  vo výške 10% , v čiastke  11 565,75 
€  bol tvorený fond rezervy    na realizáciu investičných aktivít obce. Za hodnotený rozpočtový 
rok nebolo čerpanie z rezervného fondu. 
 
4. Príjmy rozpo čtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 
2014 

Rozpočet po úprave  Skuto čnos ť 
k 31.12.2014 

% plnenia  

1 500,00             1 380,00                     1 380,00              100   
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 1 380,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
1 380,00 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  
 
Bežné príjmy rozpo čtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:      1.380,00 EUR 
Základná škola VJS ,Školská,  Zemné VJS                                775,00      EUR 
Základná škola A. Jedlika, VJM, Školská ulica Zemné               605,00     EUR 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitálové príjmy  
 

Rozpočet na rok 2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014 % plnenia  
-                   -                - 

 
Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce s právnou subjektivitou nemali  
rozpočtovaných  kapitálových príjmov,   k 31.12.2014  ani skutočné príjmy nie sú  vykázané  
príjmy. 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014  Rozpočet k 31.12. 14 Skuto čnos ť            % 
1 033 578,00 2 842 898,54 1 017 908,14€        98,48/35,8 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 033 578,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume ............ EUR, čo predstavuje  .......................% čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2014  Rozpočet k 31.12. 14 Skuto čnos ť    %  
 525 326,00                  592 481,60    528 948,04     89,28/ 100,69/ 
385 286,00                420  937,63    408 224,87     96,98/ 100,95 
910 612,00              1 013 419,23     937 172,91    92,48/102,92 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 013 419,23. EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 937 172,91       EUR, čo predstavuje  92,48% čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Medzi významné položky bežného rozpo čtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov nania 
Z rozpočtovaných 225 872,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 197 293,33. 
EUR, čo je 87,34 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  polície, 
matriky, Spoločného stavebného úradu,  aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva 
s výnimkou právnych subjektov. 
Poistné a príspevok do pois ťovní 
Z rozpočtovaných133 260,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 
75 952,92.EUR, čo je 56,99 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných ............... EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume...... EUR, čo je 
............. % 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 206 665,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume. 128 315,57 
EUR, čo predstavuje 62,09 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverm i, pôži čkami a návratnými     
finan čnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  11 370,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 
10774,95.EUR, čo predstavuje 94,77 % čerpanie.  
 
 
 
Kapitálové výdavky 
 

Rozpočet na rok 2014  Skuto čnos ť k 31.12.2014 % čerpania  
63 520,00 22 300,00 35,10 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov  63 520,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 
v sume 22 300,00  EUR, čo predstavuje 35,10 % plnenie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek  kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu obce. 
 
Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce nevykazujú  
plánované ani skutočné čerpanie kapitálových výdavkov. 

Príloha č.  
 

 
3) Výdavkové finan čné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2014  Skuto čnos ť k 31.12.2014 % čerpania  
59 446,00 58 435,23             98,29    

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 59 446,00. EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume . 58 435,23 EUR, čo predstavuje  98,29 % čerpanie.  
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Z rozpočtovaných 59 446,00. EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo 
skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 58 435,23  EUR, čo predstavuje 98,29 %. 
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 
Voči bankám :  

   Banka PRIMA –K omunálny úver na 3inv  
*ZŠ-MŠ – Ekodvor – Dom Jedlika                                9 228,00 € 
Mesačné splátky 769,00 €  druh úroku – variabilný 3MM - 2,580000 %p.a 

 
         Banka PRIMA –K omunálny úver Obytný park Gúg  13 772,32 € 

Posledná splátka  1 124,67  amortizácia úveru dňa 27.11.2014 
 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)     913 106,93  EUR 
ÚVER ŠFRB 21 bj                              19 167,94 
Mesačné splátky 1 971,22   z toho úrok 1% 

            
            Úver ŠFRB 16 bj                                 16 266,97                  
            Mesačné splátky   1 758,63  z toho úrok 1%         

Dátum prijatia:            29.07. 2010 
Dátum ukončenia       28.06. 2040  

      
  
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014 % čerpania  
1 033 578,00 1 017 908,17 98,48 
2 842 898,54 1 017 908,17 35,80 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 033 578,00. EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume . 1 017 908,17 EUR, čo predstavuje  98,48% čerpanie.  
 
2. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2014 Skuto čnos ť k 31.12.2014 % čerpania  
1 013 419,23                937 172,91                   92,47 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 013 419,23 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume      937 172,91    EUR, čo predstavuje  92,47% čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
 
 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2014  Upravený rozpo čet Skuto čnos ť 
k 31.12.2014 

% čerpania 

385 286,00 420 937,63 408 224,87 96,97 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 385 286,00 EUR  a po úprave rozpočtu vo výške 
420 937,63 EUR  bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 v sume  408 224,87 EUR, čo 
predstavuje  96,97 % čerpanie.  
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Bežné výdavky rozpo čtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základné školy s právnou subjektivitou   408 224,80      EUR 

• Základná škola A. Jedlika v Zemnom VJS    282 595,21 €             272 345,67 € 
• Základná škola VJS v Zemnom                    138 342,42  €             135 879,20 €     

 
 
4. Prebytok/schodok rozpo čtového hospodárenia za rok 2014 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skuto čnos ť k 31.12.2014 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu                                    1 109 389,93 

z toho : bežné príjmy obce  1 108 009,93

             bežné príjmy RO 1 380,00

Bežné výdavky spolu                                        937 172,91 

z toho : bežné výdavky  obce  528 948,04

             bežné výdavky  RO 408 224,87
Bežný rozpo čet  –   výsledok bežného rozpo čtu        172 217,02 

Kapitálové  príjmy spolu                                      35 500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  35 500,00

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 22 300,00

z toho : kapitálové  výdavky  obce  22 300,00

             kapitálové  výdavky  RO 0,00
Kapitálový rozpo čet  - výsledok kapitál . rozpo čtu            13 200,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpo čtu          185 417,02 

Vylúčenie z prebytku  0,00
Upr. prebytok/schodok bežného a kap, rozpo čtu         185 417,02 

Príjmy z finančných operácií 9 411,50

Výdavky z finančných operácií 58 435,23

Rozdiel finan čných operácií                           -49 023,73 

PRÍJMY SPOLU                                   1 154 301,43 
VÝDAVKY SPOLU                                    1 017 908,14 
Hospodárenie obce     136 393,29  
 Vylúčenie z prebytku finančných operácií                          49 023,73 

Upravené hospodárenie obce                          185 417,02 
 
HOSPODÁRENIE OBCE  
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kde: 

bežné príjmy boli schválené vo výške           1 127 064,73 € 
bežné výdavky boli schválené vo výške        1 013 419,23 € 
  

V roku 2014 obec v  skuto čnosti dosiahol Prebytok rozpo čtu ako rozdiel medzi: 
Príjmy:        1 154 301,43 € 
Výdavky:    1 017 908,14 €                            v sume 136 393,29   EUR   
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Upravené hospodárenie obce  v sume  185 417,02 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 vo výške 
10% použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu v sume   18 541,70 EUR  
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov pe ňažných 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  Suma v  EUR 
ZS k 1.1.2014  34 961,27     
Prírastky - z prebytku rozp za upl  rozpoct  rok  11 565,75      
Prírastok z P/V 10%) 
Úbytky   p- použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

11 565,75      
0,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2014 46 527,03       

 
 
 
 
Fond prevádzky,   údržby  a opráv 
 
Obec v rámci obhospodárenia obecných nájomných bytov (ďalej len ONB), v znení   Zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve  bytov a nebytových  priestorov  ako aj neskorších predpisov a  
v zmysle §10 zákona má vytvorený  Fond prevádzky  údržby a opráv bytov a nebytových 
priestorov podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu vypočítaného z podlahovej plochy  bytov.  
 Fond opráv, vedených na bankových účtoch v banke OTP a.s. Nové Zámky 
 
Fond prevádzky, údržby a  opráv   Suma v EUR  

ZS k 1.1.2014                                          8 139,32 
Prírastky                   4 234,65 
Úbytky   - SPOLU    4 596,22 
Zostatok k                   7 777,75 

 
ONB 21bj  KZ k 31.12.2014         4 132,34 
ONB 16 bj KZ k 31. 12. 2014        3 645,41 
 
Táto zákonom stanovená povinnosť vytvára právne predpoklady na to, aby nevznikla , resp. 
nezvyšovala sa zanedbanosť bytového fondu. 
 
 
Finančná záruka ONB   K 31. 12. 2014        50 430,45 EUR 
             ONB 16bj                                         (6MM nájomné) 12 590,05 
             ONB 21 bj            (12MM nájomné)                 37 840,40 
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V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so 
zákonom č.  443/2010 Z.uz. o dotáciach na rozvoj bývania  a ďalších právnych predpisov 
súvisiacich s užívaním a prenájmom obecných nájomných bytov a vedenia účtovníctva Obec 
eviduje finančnú záruku  – zábezpeku za užívanie bytu vo výške  6  až 12 mesačného 
nájomného na účte 479 analytikou – záväzky ostatné, a finančné prostriedky  sú vedené na  
základnom bežnom účte obce,  v OTP Banke a.s. , v pobočke  Nové Zámky. 
 
 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva (KZ) 
Povinný prídel vo výške 1% a v zmysle KZ 0,5%.  
 
Sociálny fond  Suma v EUR 
ZS k 1.1.2014                                          1394,70  
Prírastky                                                           2 689,31 
Úbytky   - SPOLU                                            3 406,62 
KZ k 31.12.2014 2 112,01 

  
Rozpočtové organizácie vykazujú Tvorbu a použitie sociálneho fondu nasledovne: 
Základná škola VJS   PS:  334,59    tvorba: 682,09    čerpanie: 893,10        KZ:  123,58 
Základná škola A. Jedlika  853,00             1 306,50                2 016,35                143,15 
 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014  v 

EUR 

KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Majetok spolu  7 049 924,13 7 011 847,15 

Neobežný majetok spolu  6 801 227,58 6 668 145,10 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 6 312 314,34 6 179 280,58 

Dlhodobý finančný majetok 488 913,24 488 864,52 

Obežný majetok spolu  245 888 89 340 895,44 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  20 375,67 20 369,11 
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Finančné účty  225 513,22 319 589,27 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  2 435,12 2 806,61 

 

 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2014 v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Vlastné imanie a  záväzky spolu  7 049 924,13 7 011 847,15 

Vlastné imanie  2 634 186,87 2 848 859,13 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 34 961,27 0 

Výsledok hospodárenia    

Záväzky  1 097 201,64 1 059 723,15 

z toho :   

Rezervy  37 646,22 9 548,57 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 14782,82 12890,41 

                rozpočtové organizácie 12 712,76 9 411,50 

Dlhodobé záväzky ŠFRB 949 734,87 879 784,03 

      z toho: SF  2 112,01 

Krátkodobé záväzky 33 741,00 119 203,73 

        z toho:  ročná splátka ŠFRB  35 434,91 

Bankové úvery a výpomoci 61 296,73 38 296,41 

Časové rozlíšenie  3 318 535,62 3 103 264,87 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám   38 296,41       EUR 
Banka PRIMA –K omunálny úver na 3inv  
*ZŠ-MŠ – Ekodvor – Dom Jedlika 
Dátum prijatia:                          27.03.2011 
Splatnosť dlhodobého nástroja 28.03.2019 
Mesačné splátky 769,00 €  druh úroku – variabilný 3MM - 2,580000 %p.a 
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- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)     913 106,93  EUR 
ÚVER ŠFRB 21 bj                              438 272,85  
Dátum prijatia:            30.06. 2006 
Dátum ukončenia       30. 06. 2035  
Mesačné splátky 1 971,22   z toho úrok 1% 

            
            Úver ŠFRB 16 bj                                474 834,08     
            Mesačné splátky   1 758,63  z toho úrok 1%         

Dátum prijatia:            29.07. 2010 
Dátum ukončenia       28.06. 2040  

      
 
                  
Obec  v roku  2014  nemala  uzatvorenú lízingovú ani  úverovú zmluvu. 
Obec neuzatvorila v roku 2014 novú Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky.  

 
8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  

 
 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fy zickým osobám - 
podnikate ľom pod ľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2014 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 a v zmysle uznesenia  obecného 
zastupiteľstva  o rozpočte obce č. 264/101213-Z  zo dňa 10. 12. 2014. 
 
Uznesením č. 281/280114-Z bola úprava MO Jednote dôchodcov na Slovensku 
Uznesením č. 325/110814-Z Rímskokatolickej cirkvi – farnosť Zemné  
Uznesením č 38/121214-Z Kyokushin karate Zemné 
Uznesením č 39/121214-Z TJ Agro stolnotenisovému klubu v Zemnom 
 
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN  
č. 2/2013 o dotáciách. 
 
 

Príloha č.1 Záverečného ú čtu 
10. Podnikate ľská činnos ť   
 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 
 
11. Finančné usporiadanie vz ťahov vo či  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpo čtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 
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a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovate ľ Suma v € Účel 

Ministerstvo vnútra SR 398 138,00 Vzdelávanie – školské zariadenia   

ÚPSVaR NZ  355,30 ZS VJM – zamestnanosť 

Okresný úrad NZ – MV SR 2 869,09 Matričná činnosť 

Okresný úrad NZ – MV SR 749,76 Pobyt občanom 

MDVaRR SR 2 112,96 Úsek stavebného poriadku 

MDVaRR SR 98,15 Miestne a účelové komunikácie 

MV ŽP SR 212,92  

 

Okresný úrad NZ  1 751,12 Voľby prezidenta 

Okresný úrad NZ 1 358,31 Voľby do EU parlamentu 

Okresný úrad NZ 1 411,33 Voľby do orgánov samospr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Finančné usporiadanie vo či štátnym fondom 
Obec v roku 2014 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
c) Finančné usporiadanie vo či rozpo čtom iných obcí  
Obec v roku 2014 nemala žiadne finančné vzťahy  týkajúce sa usporiadanie voči rozpočtom 
iných obcí.  
 
 
 
d) Finančné usporiadanie vo či rozpo čtom VÚC 
 

VÚC  Suma poskytnutých 
fin prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých fin. prostr  

Rozdiel  

ÚNSK Nitra  400,00 400,00 0,00 
 
Obec v roku 2014  dňa 16. 09. 2014, úhradou faktúry za veľkoplošné stany na akciu 3. strekové 
dni ktoré sa uskutočnili dňa 30- 31. 08 2014 bola dotácia vyčerpaná na účel projektu, finančné 
usporiadanie voči rozpočtom VÚC Nitra  k 31. októbru 2014.  
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového 
rozpo čtu         
                                                                                                         Príloha č.2 Záverečného účtu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vypracoval:  kolektív OU Zemné                              Predkladá: Ing. János Bób 
 
 
 
V Zemnom  dňa 11. 06. 2015 
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Príloha k ZÚ 2014  
 

Opatrenia (doplnenia/vysvetlenia) k bodom Závere čného ú čtu Obce Zemné 
a rozpo čtovému  hospodáreniu za rok 2014 1 

 
Opatrenie číslo 1) 
V textovej časti návrhu záverečného účtu, v časti „Kapitálové výdavky“  vo vete: „ 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov..“  vynechá sa  „bol skutočný príjem“ a nahradí sa „ 
bolo skutočné plnenie“  

Rozpočet na rok 2014  Skuto čnos ť k 31.12.2014 % čerpania  
63 520,00 22 300,00 35,10 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov  63 520,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 
v sume 22 300,00  EUR, čo predstavuje 35,10 % plnenie.  
 
Úplné znenie číslo 1) 
 „Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 63 520,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31. 12. 
2014 v sume 22 300,00 EUR, čo predstavuje 35,10% plnenie.“ 
Opatrenie číslo 2) 
V textovej časti 3.Rozboru čerpania výdavkov za rok 2014  časť: „v sume...........EUR“, čo 
predstavuje ...........%čerpanie.“ sa doplní finančnou čiastkou tabuľky nasledovne: 
„v sume  2 842 898,54  EUR,  upravenej v sume  2 842 898,54 EUR, bolo skutočne čerpané 
v sume 1 017 908,14 EUR,   čo predstavuje  98,48%  a  35,8% čerpanie.  
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  

Rozpočet na rok 2014  Rozpočet k 31.12. 14 Skuto čnos ť            % 
1 033 578,00 2 842 898,54 1 017 908,14€        98,48/35,8 

 
Úplné znenie číslo 2) 
„Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 033 578,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume  2 842 898,54  EUR,  upravenej v sume  2 842 898,54 EUR, bolo skutočne čerpané 
v sume 1 017 908,14 EUR,   čo predstavuje  98,48%  a  35,8% čerpanie.“  
 
Opatrenie číslo 3) 
Na strane 12 ZÚ v textovej časti  významných položiek bežného rozpočtu  v časti „Tovary 
a služby“ 
Z rozpočtovaných ............... EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume...... EUR, čo je 
............. % 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. 
 

a) sa doplní hodnota „ Z rozpočtovaných 271 000,00“  upravených 306 000,00 EUR  bolo 
skutočne čerpané k 31. 12. 2014 v sume  EUR čo predstavuje   331 059 EUR 
V tom cestovné náhrady 1530,32 € , programové zabezpečenie informatizácie OU, - náklady 
programu  Vema  pre OU a základné školy, zvýšenie nákladov na služby DataWex  aj z dôvodu 
realizácie projektov schválených v programe ROp, náklady  na odpadové hospodárstvo – 
povinnosť odvozu kuchynského odpadu, oprv čiastočná oprava komunikácie s odvádzaním 
zrážkovej vody. Boli realizované 4 voľby, prechodom implementácií a kontról projektov 
realizovaných z Kohézneho fondu z   právneho zástupcu MŽP SR na SAŽP sústavná kontrola 
vyžiadala navýšené náklady na kancelárske potreby a funkčnosť kancelárskej techniky, 
rozšírenie archívnych priestorov. 
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V programe Zdravotníctvo uznesením OcZ č. 333/300914 bola prevedená úprava rozpočtu 
o 1080 € na spoluúčasť výmeny okien pôvodných za plastové. Opravou sa nemení ani harakter 
budovy ani účel – zabezpečí sa len funkčnosť 

  
 
Opatrenie – doplnenie k bodu č. 4  
Bilancia aktív a pasív zo strany 17. ÚZ 
Finančné účty  225 513,22 319 589,27 

          
Zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku je v príjmovej časti z grantov, naplnenie transférov  
a príjmov z podielových daní. 
Zníženie sme dosiahli aj s amortizáciou úveru ako so zapojením sa do programov ÚPSVaR na 
zamestnanosť.  
Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2014  na finančných účtoch obce:   319 589,27 EUR      
z toho:    

• sociálny fond  2 112,01 
• fond opráv a údržby 7 777,75 
• rezervný fond je vedený na účte Obce v OTP Banke  46 527,03 

prevedený na dotačný účet  projektu HUSK    10 000,00 € 
      na projekt ROP       10 000,00 € - vedieme na základnom BU v OTP Banke Slovensko  
• finančná záruka nájomníkov        50 430,45 EUR 

na účte bytového fondu v banke OTP z 30.000 € vo výške 29 987,35 
a na bežnom účte v OTP Banke  20443,10 

 Finančné prostriedky obce sú vedené na základných  bežných  a dotačných účtoch obce      
v bankách: 

 Prima Banka Slovensko a.s. 
 OTP Banka Slovensko a.s. 
 VÚB Banka a.s. 
 

 Školské zariadenia svoje finančné prostriedky vedú v banke SLSP Nové Zámky  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


