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Úvod 
V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách) po 
skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do 
záverečného účtu obce. Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov 
k zriadeným rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu 
finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, založeným právnickým osobám, iným právnickým a fyzickým 
osobám – podnikateľom, rozpočtom iných obcí a VÚC a v neposlednej miere aj voči štátnemu 
rozpočtu a štátnym fondom. 
Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky audítor 
overuje tiež hospodárenie obce podľa schváleného rozpočtu jeho súlad so zákonom o rozpočtových 
pravidlách, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie 
pravidiel používania návratných zdrojov financovania. 
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia 
obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je zostavený v súlade so 
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom pre vypracovanie záverečného 
účtu obce, ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo účtovníctva 
o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy za hodnotené 
obdobie. Na celkové hospodárenie v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti. Okrem 
zabezpečovania základných činností obec zabezpečovala aj pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR 
SR č. 416/2001 o prechode pôsobností orgánov štátnej správy na obce. Záverečný účet nadväzuje na 
účtovníctvo a účtovnú závierku obce bez rozdielov. 
Súčasťou záverečného účtu sú: 
-  Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2013 
-  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013 

 
 
 
 
 
 

 Záverečný účet obce za rok 2013 obsahuje: 

 

1. Rozpočet obce na rok 2013 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 

3. Rozbor čerpania výdavkov  za rok 2013 

4. Použitie prebytku/vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013 

5. Stav finančných prostriedkov obce na rok 2013 

6. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2013 

7. Finančné vysporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu v roku 2013 

8. Bilancia aktív a pasív v roku 2013 

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu obce v roku 2013 

10. Hodnotenie plnenia programov obce v roku 2013 

11. Návrh uznesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Rozpočet obce na rok 2013 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 

2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10  odsek 7) zákona 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 10.12.2013 uznesením č.  71. 

V priebehu roka bol rozpočet v časti príjmovej a aj výdavkovej upravený 4 krát nasledovne: 

 

- uznesením č. 96   zo dňa 17.05.2013 

- uznesením č. 103 zo dňa 29.10.2013 

- uznesením č. 104 zo dňa 29.10.2013 

- uznesením č. 132 zo dňa 16.12.2013 

 

 

 

 

z toho: 

 

 

Bežné príjmy 142891 159127 

Bežné výdavky 142891 159108 

Výsledok hospodárenia 0 19 

  

 

 

Kapitálové príjmy 0 1400 

Kapitálové výdavky 0 7950 

Výsledok hospodárenia 0 -6550 

 

 

 

Príjmové finančné operácie 0 31219 

Výdavkové finančné operácie 0 12820 

Výsledok hospodárenia 0 18399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schválený rozpočet 

v EUR 

Upravený rozpočet 

v EUR 

Príjmy celkom 142891 191746 

Výdavky celkom 142891 181278 



2. Rozbor plnenia príjmov 

 

Schválený rozpočet Skutočnosť bez použitia RF Plnenie v % 

142891 179714,69 125,77 

 

Bežné príjmy - daňové: 

 

a) Výnos z podielu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej čiastky vo výške ..86500..... € z podielu dane z príjmov boli k 31.12.2013 bol 

poukázané prostriedku vo výške ..86527,64..... €, čo predstavuje plnenie ..100,03....%. 

 

b)    Daň z nehnuteľností 

Z naplánovaných .35000... € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške ..32718,38.... €, čo 

predstavuje plnenie na  ...93,48.... %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške ..26673,25..... €, 

z dane zo stavieb vo výške ..6045,13.... €. 

 

c)    Daň za psa 

Z naplánovaných ..580.. € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške ..576... €, čo je plnenie na 

.99,31.... %. 

 

d)    Daň za užívanie verejného priestranstva  

Z naplánovaných ..350... € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške ..374... €, čo predstavuje 

plnenie na 106,86..... %. 

 

e)    Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných ..9200... € bol skutočný príjem k 31.12.2013  vo výške ..8697,69... €, čo je 

plnenie na ...94,54.... %. 

 

Bežné príjmy: daňové príjmy spolu v EUR: 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť Plnenie 

k schválenému 

rozpočtu 

Plnenie 

k upravenému 

rozpočtu 

131300 131630 128893,71 98,17 97,92 

 

Bežné príjmy - nedaňové: 

 

a)    Príjmy z vlastníctva majetku 

Z naplánovaných ..6570.. € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške ...2096,24... €, čo 

predstavuje plnenie na ...31,91 %. Príjmy z prenajatých pozemkov boli vo výške ...572,24.... €, 

príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov boli vo výške  ...420 € ,  príjmy z prenajatých 

strojov vo výške ...1104 € ...   . 

 

b)    Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky: 

Z rozpočtovaných ...6400..... € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške ...1369,50 €, čo je 

plnenie na ...21,40.... %. 

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov. 

 
 

 



c)  Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb: 

Z rozpočtovaných ...3150 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške ...3133,18... €, čo je 

plnenie na ...99,47... %. Príjmy boli z predaja služieb vo výške ...1652,92... €, z príspevku rodičov 

na prevádzkových nákladov materskej školy vo výške ...300... €, Príjmy boli za stravné vo výške 

...1180,26... €.  

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky , ktorých výška je stanovená 

vo VZN alebo sú to aj náhodilé, jednorazové príjmy. Tieto nedaňové príjmy sa týkajú hlavne 

poplatkov za služby domu smútku, občianske obrady, vyhlásenia v miestnom rozhlase, cintorínske 

poplatky, služby za napojenie na plynovod STL, za predaj prebytočného majetku a zásob. 

Rozpočtovanie týchto položiek je veľmi ťažké, keďže nevieme presne predpokladať napríklad 

koľko občanov si dá vyhlásiť oznam do miestneho rozhlasu,  atď. 

 

c)    Príjmy z účtov finančného hospodárenia  

Z rozpočtovaných ...0 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške ...0,23.... €, čo je plnenie na 

...0... %, jedná sa o úrokov z účtov v bankách ...0,23..€. 

d)    Ostatné príjmy 

Z rozpočtovaných ...50  € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške ...52,33  €, čo je plnenie na 

...104,66... %, jedná sa o :z dobropisov: 52,33  €../preplatok el.en., zber šatstva/ 

. 

Bežné príjmy: nedaňové príjmy spolu v EUR: 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť Plnenie 

k schválenému 

rozpočtu 

Plnenie 

k upravenému 

rozpočtu 

6071 16170 6651,48 109,56 41,13 

 

e) Granty 

V pôvodnom schválenom rozpočte neboli plánované bežné granty. Obec v roku 2013 dostala bežné 

granty  v celkovej sume .. 790  €, ktoré boli vyčerpané do 31.12.2013 – v každej oblasti 100 %. 

Z toho: 250 € - od NSK: granty na realizáciu projektu: „Festival gastronomických a kultúrnych 

tradícií“ – na podporu kultúry, 240 €  - od NSK: granty na realizáciu projektu: „ usporiadanie II. 

ročníka športovo zábavného turnaja pre deti a mládež“ -  na podporu športu, 100 € -  od  . A.S.A. 

Slovensko, spol. s.r.o., Zohor – prenájom reklamných plôch – V. Deň obce – medzinárodný deň 

detí,  200 € - od Komunal Energy –Deň obce. 

 

 

f)    Transfery v rámci verejnej správy 

 Obec v roku 2013 dostala bežné transfery v celkovej sume ...10536,85  €, ktoré boli vyčerpané 

a použité na stanovený účel do 31.12.2013 vo výške 10061,57. Zostatok v sume 475,28 € - 

nevyčerpaná dotácia  /dotácia na stravu/ dňa 30.01.2014 bola vrátená na účet ŠR /kód zdroja 131D/ 

vo výške 2 € a nevyčerpaná dotácie /na zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov v 

regionálnom školstve o 5 %/ dňa 14.05.2014 bola vrátená na účet ŠR vo výške 473,28 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad transferov: 

- bežné transfery- 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Krajský školský úrad 913 Školstvo – MŠ s VJM-

príspevok na výchovu 

a vzdelávanie detí Mš 

MV SR – Obvodný úrad 154,11 Evidencia obyvateľstva- 

REGOB 

Krajský úrad životného pr. 49 Ochrana životného prostredia 

MV SR – Obvodný úrad 892,09 Voľby do NSK 2013 

UPSVaR – ŠR 108 Dotácia na stravu-hm.núdza 

Mš 

UPSVaR – EÚSF 1284,68 Príspevok na podporu 

zamestnanosti (§ 50 j} 

UPSVaR – ŠR 226,72 Príspevok na podporu 

zamestnanosti ( § 50 j) 

UPSVaR – ŠR 1978,15 Príspevok na podporu 

zamestnanosti ( § 50 a) 

Príspevok na podporu 

zamestnanosti (§ 50 a} 

UPSVaR – EÚSF 1150,80 

UPSVaR – ŠR 202,96 Príspevok na podporu 

zamestnanosti (§ 50 a} 

Ministerstvo financií SR 1008 5% dotácia na zvýšenie platov 

v školstve 

Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR 

800,27 Oprava ciest, zimná údržba 

Ministerstvo kultúry SR 300 Prezentácia amatérskej 

umeleckej tvorby v obci 

Brestovec 

Správa katastra Nitra 769,07 ROEP na zabezpečenie 

nákladov konania – k-ú. 

Brestovec 

Úrad vlády SR 700 Jesenný festivál 

SPOLU 10536,85  

 

 

Granty a transfery sa nerozpočtujú v schválenom rozpočte, upravujú sa len v rozpočtových 

opatreniach, keďže sú vždy účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel, no v roku 2013 sme  

sa schvaľovali rozpočet v období, keď sme už niektoré výšky grantov a transferov poznali, preto 

boli zaradené do schváleného rozpočtu.. 

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

Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa 

stanovených požiadaviek a podmienok. 



 

Bežné príjmy :   ostatné príjmy /transfery, granty/ spolu v EUR: 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť Plnenie 

k schválenému 

rozpočtu 

Plnenie 

k upravenému 

rozpočtu 

5520 11327 11326,85 205,20 % 100  % 

     

 

 

Bežné príjmy spolu: 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť Plnenie 

k schválenému 

rozpočtu 

Plnenie 

k upravenému 

rozpočtu 

142891 159127 146872,04 102,79 % 92,30 % 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové príjmy 

 

a)     Príjem z predaja pozemkov 

 V roku 2013 obec mala príjem z  predaja pozemkov vo výške 1400 €. Bola predaná   

  nehnuteľnosti v k.ú. Brestovec zapísaných na LV č. 302 : 

– parc. č. 163/88 pre: Karol Csiba, Veľký Meder. Celková výmera predávaných 

nehnuteľností predstavuje 732 m², ostatné plochy, vo výške 1400 €/čiast./ 

 

 Z rozpočtovaných ...1400.. € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške ...1400... €. 

 

 

 

Kapitálové príjmy spolu: 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť Plnenie 

k schválenému 

rozpočtu 

Plnenie 

k upravenému 

rozpočtu 

0 1400 1400 100 % 100 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príjmové finančné operácie 

 

a)    Bankové úvery dlhodobé 

V roku 2013 obec prijala bankový úver vo výške 16035,06 € na financovanie investičných 
a bežných potrieb obce. 
Univerzálny úver v Prima /Dexia/ banke bol schválený dňa 07.09.2009  uznesením OZ Brestovec, 

zmluva o úvere č. 20/031/09, výška úveru do 43 200 EUR.  

Z rozpočtovaných 31050 € bol skutočný príjem úveru  31052,35 €.  

 

 

b) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov       

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov /r.2012/ vo výške  19 € bol zapracovaný do 

prijmových fin. operácií – nevyčerpaný transfer z ŠR – dotácia na stravu Mš. 

 

 

c) prevod z rezervného fondu 

      vo výške 149,74 € na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného   

      rozpočtu   

 

 

 

Príjmové finančné operácie spolu: 

/v €/ 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

0 31219 31221,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príjmy podľa kódu zdroja:  

 

Príjmy bežného rozpočtu v € 

Zdroj Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2013 

111 Transfery -  zo ŠR 5520 7672 7671,69 

41 Daňové príjmy 131300 131630 128893,71 

41 Nedaňové príjmy 6071 16170 6651,48 

11T1 Transfery – Európsky soc. 

fond 

0 2435 2435,48 

11T2 Transfery - Európsky sociálny 

fond – spolufinancovanie zo 

ŠR 

0 430 429,68 

11H Granty – NSK 0 490 490 

72 Granty – ASA Slovensko, 

Komunal Energy 

0 300 300 

Spolu   142891 159127 146872,04 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu v € 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po 

zmenách 

Skutočnosť 

 k 

31.12.2013 

 43 Zdroje z predaja majetku         0     1400 1400 

Spolu   0 1400 1400 

 

Finančné operácie/príjmy/ v € 

Zdroj Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2013 

131C Zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov  z 

r. 2012   

0 19 19 

52 Bankové úvery 0 31050 31052,35 

46 Prevod z rezervného fondu 0 150 149,74 

Spolu  0 31219 31221,09 



3. Rozbor čerpania výdavkov 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť Plnenie 

k schválenému 

rozpočtu 

Plnenie 

k upravenému 

rozpočtu 

142891 181278 179683,13 125,75 % 99,12 % 

 

Bežné výdavky: 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť Plnenie 

k schválenému 

rozpočtu 

Plnenie 

k upravenému 

rozpočtu 

142891 159108 158322,67 110,80 % 99,51 % 

v tom: 

Funkčná klasifikácia Rozpočet 

-schválený 

Rozpočet - 

upravený 

 

Skutočnosť 

 

Plnenie v % 

01116 – správa úradu 82911 87559 87162,38 99,55 

0112 – finančná správa 500 850 881,13 103,66 

0160 -  všeobecné verejné 

služby/voľby/ 

0 885 892,09 100,80 

0170 – transakcie verejného dlhu 1382 1160 1162,42 102,21 

0220 – civilná ochrana 54 0 0 - 

0320 – požiarna ochrana 110 50 48 96 

0443 - výstavba 500 0 0 0 

0451 – cestná doprava 200 800 800,27 100,03 

0510 – nakladanie s odpadmi 18459 17651 17544,56 99,40 

0540- ochrana prírody a krajiny 105 0 0 - 

0620 – rozvoj obcí 4735 7945 7941,84 99,96 

0640 – verejné osvetlenie 4300 4950 4870,72 98,40 

     

0810 – športové služby 500 200 200 100 

0820 – kultúrne služby                                                      1400 3547 3690,42 104,04 

08205 - knižnice 0 0 23,42 - 

08209 – ostatné kultúrne služby 0 200 224,06 112,03 

0840 – nábož. a iné spoločenské 

sl. 

560 575 604,60 105,15 

0830-Vysielacie a vydávateľské 

služby 

100 150 167,06 111,37 

0911 – predškolská výchova 23505 30452 29984,66 98,47 

     

0950-Nedefinovateľné 

vzdelávanie 

200 350 331 94,57 

09601 – Výdajná školská kuchyňa 2890 30 33,85 112,83 

     

10124 – príspevky neštátnym 

subjektom... 

100 1630 1634,64 100,28 

1040-Dávky soc.pomoci 

v hmotnej núdzi 

0 19 19 100 

SPOLU 142891 159108 158322,67 99,51 



a)    Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

Z pôvodne rozpočtovaných .68248.. €  bolo k 31.12.2013 skutočne čerpané ...71452,42.. €, čo je 

plnenie na .98,40 %. Upravený rozpočet: 72617 €. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 

prenesených výkonov štátnej správy, obecného úradu, školstva, sociálnej služby, pomocní 

pracovníci.  

 

b)    Poistné a príspevok do poisťovní 

Z pôvodne rozpočtovaných ..25615. € bolo k 31.12.2013 skutočne čerpané ..27521,49. €, čo je 

plnenie na .100,23.. %. Upravený rozpočet 27459 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd 

všetkých zamestnancov obce.  

 

c)    Tovary a služby 

Z pôvodne rozpočtovaných .46176.. € bolo k 31.12.2013 skutočne čerpané .56242,20... €, čo je 

plnenie na .100,55... %.Upravený rozpočet 55937 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk 

obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, opravy a údržba, nájomné, služby. 

 

d)    Bežné transfery 

Z pôvodne rozpočtovaných ..1480.. € bolo k 31.12.2013  skutočne čerpané .1944,14... €, čo je 

plnenie na .100,47.... %. Upravený rozpočet 1935 €. Jedná sa o výdavky, na členské príspevky, 

o príspevky pre občianskym združeniam, pre deti v hmotnej núdzi a pre dôchodcov.  

 

Poskytnuté transfery (dotácie) z rozpočtu obce v roku 2013 

Na VZN o poskytnutých transferoch (poskytovanie dotácií z rozpočtu obce) z rozpočtu obce sa 

uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa   12.12.2008  uznesením č.XVI. : 

 

Funkčná 

klasifikácia 

Položka -

podpoložka 

Názov 

organizácie ktorej 

bol poskytnutý 

transfer 

IČO organizácie Suma /€/ 

08 100 

 /zdroj 41/ 

642 001 TJ Družstevník 

Sokolce 

31105238 200 

08 400 

/zdroj 41/ 

642 001 Združenie 

maďarských 

rodičov na 

Slovensku 

35626356 3,50 

10 124 

/zdroj 41/ 

642 006 ZMOS-členské 

príspevky 

00584614 74,72 

     

10 124 

/zdroj 41/ 

642 006 Miestna akčná 

skupina ZoDŽO-

členské príspevky 

42113113 47,30 

10 124 

/zdroj 52 

642 006 Miestna akčná 

skupina ZoDŽO-

mimoriadne 

členské príspevky 

42113113 1480 

10 124 

/zdroj 41/ 

642 003 Združenie obcí 

Medzičilizie 

36091995 32,62 



    

10 400 

/zdroj 111/ 

642 026 Dotácia na stravu-

detí v HN –

Materská škola 

s VJM 

 106 

 

 

 

 

 

transfery za každú podpoložku. 

 

Položka podpoložka Celkom /€/ 

642 001 203,50 

642 006 1634,64 

642 026 106 

ÚHRN 1944,14 

 

Ostatným organizáciám či združeniam boli poskytnuté bezplatne priestory na stretnutia, 
členské schôdze a podobne. 
 
 

e)    Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 

Z pôvodne rozpočtovaných .1382 olo k 31.12.2012 skutočne čerpané ..1162,42.. €, čo je plnenia na 

..100,21.... %. Upravený rozpočet 1160 €. Ide o úhrady úrokov z úverov poskytnutých bankou  

a záväzkové provízie. 

 

 

 

 

Kapitálové výdavky 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť Plnenie 

k schválenému 

rozpočtu 

Plnenie 

k upravenému 

rozpočtu 

0 9350 8350,08 - 89,31 % 

 

Kapitálové výdavky boli uskutočnené nasledovne: 

projektová dokumentácie / zateplenie obecných objektov                  300     € 

polohopisné zameranie                               500     € 

stavba –plynovod v Cintorínskom rade/ 1632,28 € 

stavba  - cintorín                                                                                 1338     € 

modernizácia – verejné osvetlenie                                                      4579,80 € 

 

 

 

 

 

 



Výdavkové finančné operácie 

 

Schválený 

rozpočet 

 

 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť Plnenie 

k schválenému 

rozpočtu 

Plnenie 

k upravenému 

rozpočtu 

0 12820 12820,38 – 100% 

Jedná sa o splátky úveru poskytnutého dlhodobého úveru vo výške 12820,38 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 Výdavky podľa kódu zdroje:  

 

Výdavky bežného rozpočtu v € 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po 

zmenách 

Skutočnosť 

 k 

31.12.2013 

 111 Zo štátneho rozpočtu 5520 7672 7196,41 

 41 Vlastné príjmy obce 137371 137480 137170,21 

 11H NSK 0 490 490 

 11T1 Európsky sociálny fond 

(prostriedky EÚ) 

0 2435 2435,48 

 11T2 Európsky sociálny fond – 

spolufinancovanie zo ŠR 

0 430 429,68 

 131C Zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov 

0 19 19 

 52 Výdavky z univerzálneho 

úveru 

0 10282 10281,89 

 72 z ASA Slovensko, Komunal 

Energy 

0 300 300 

spolu   142891 159108 158322,67 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výdavky kapitálového rozpočtu v € 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po 

zmenách 

Skutočnosť 

 k 

31.12.2013 

 43 Zdroje z predaja majetku 0 1400 400 

 52 Bankové úvery 0 7950 7950,08 

SPOLU   0 9350 8350,08 

 

 
Finančné operácie/výdavky/ v € 

Zdroj Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2013 

52 Bankové úvery 0 12820 12820,38 

Spolu  0 12820 12820,38 

 

 

 

 

4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013 

 

Rekapitulácia hospodárenia v EUR: 

 

 Celkové hospodárenie Rozpočtové 

hospodárenie 

Hospodársky 

výsledok/výnos-

náklad/ 

Bežné príjmy 146872,04 159127  

Kapitálové príjmy 1400 1400  

Finančné operácie 3122109 31219  

Príjmy (výnosy) spolu 179493,13 191746 168968,90 
    

Bežné výdavky 158322,67 159108  

Kapitálové výdavky 7950,08 7950  

Finančné operácie 12820,38 12820  

Výdavky (náklady) sp 179493,13 181278 200284,28 

Výsledok 

hospodárenia 

  -31315,38 

  

Rozpočtové hospodárenie: 167 €/ príjmy – výdavky-zost. z predch.rokov.-úver na bežné výdavky/ 

Celkové hospodárenia: 0 €  

Skutočný bežný príjem:     146872,04 € 

Skutočný bežný výdavok:  158322,67 € 

Rozdiel:  -11450,63 € 

Poznámka:   Mali sme neočakávané bežné výdavky(opravy,..), preto sme museli použiť 

prostriedky z univerzálneho úveru  na bežné výdavky . 

Obec Brestovec za rok 2013 nebude tvoriť rezervný fond, nakoľko bežný hospodársky výsledok 

pre tvorbu rezervného fondu je schodkový. 

  



 

5. Informácie o výnosoch a nákladoch  
 

 

 

1. Výnosy  - popis a výška významných položiek /v EUR/ 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v EUR 

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 734 

 641 – Tržby z predaja DNM 1400 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

632 – Daňové výnosy samosprávy 120781,09 

 633 – Výnosy z poplatkov  10322,69 

Ostatné výnosy 648-Ostatné výnosy z prevádzkovej 

čin. 

3184,81 

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  653-Zúčtovanie ost. rezervy 

z prevádz. čin. 

2768,55 

Finančné výnosy 662- Úroky 0,23 

Mimoriadne výnosy   - 

Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov  

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC 

693-Výnosy samospr. z bežn.transf. 

zo ŠR a iných... 

10570,57 

 694-Výnosy samospr.z kap.transf. zo 

ŠR 

18906,96 

   

 697-Výnosy samospr.z bežn.transf. 

mimo vs 

300 

Spolu  168968,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Náklady  - popis a výška významných položiek /v EUR/ 

 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v EUR  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  7428,42 

 502 – Spotreba energie 14331,85 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie 1803,85 

 512 – Cestovné 4842,19 

 513 – Náklady na reprezentáciu  3245,50 

 518 – Ostatné služby  13903,42 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  77406,48 

 524 – Zákonné sociálne poistenie 26430,03 

 525- Ostatné sociálne poistenie 1462,20 

 527 – Zákonné sociálne náklady 2227,55 

Dane a poplatky  538 – Ostatné dane a poplatky 1010,60 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541-Zostatková cena predaného 

d.n.m. a d.h.m. 

– 

544 – zmluvné pokuty, penále,... 105,30 

 548 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1800,42 

Odpisy, rezervy a opravné položky  551- Odpisy d.n.m. a d.h.m. 35657,12 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie  

553- Tvorba ost. rezerv 

z prevádzkovej čin. 

4566,23 

časového rozlíšenia     

Finančné náklady  

 

568 – Ostatné finančné náklady 2760,50 

 

 562-Úroky 1102,62 

Mimoriadne náklady   - 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov  

586-Náklady na transf. z rozp. obce  

ost. subj.mimo VS  

200 

Spolu  200284,28 

 

 

 

 



 

 6. Stav finančných prostriedkov 

 

 

 Účet 211 Účet 221 Účet 221-

Soc.fond 

  

Začiatočný stav k 

1.1.2013 
0 254,49 

 

16,88   

Rozpočtové 

príjmy(1-12) 
- 179493,13 -   

Rozpočtové 

výdavky 

(1-12) 

- 179493,13 -   

Prevod z RF  149,74    
stav 

k 31.12.2013 
0 104,75 198,18   

 

 

 

Účet rezervného fondu  k 01.01.2013                          254,49     € 

Tvorba rez.fondu             0        € 

Použitie rez. fondu           149,74    € 

Účet rez. fondu  k 31.12.2012                             104,75   € =  stav 221 b.ú. 

 

 

 

7. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu 

 

 Suma v EUR 

Stav k 01.01.2013 16,88 

Prírastky : povinný prídel  1,50% 371,30 

Úbytky: stravné lístky 190 

Stav k 31.12.2013 198,18 

 

 

  

8. Finančné vysporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 

 

Na základe § 16 ods. 2) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

má obec vysporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí 

a k rozpočtu VÚC. 

 

 

Suma poskytnutých 

prostriedkov v roku 2013 

Suma použitých prostriedkov 

v 2013 

Rozdiel 

v EUR v EUR v EUR 

11326,85 10851,57 475,28 

 

 

 



 

9. Bilancia aktív a pasív 

 

 

 

Dlhodobý hmotný majetok a pozemky v EUR 

 

 Stav 

k 01.01.2013 

prírastok úbytok Stav 

k 31.12.2013 

Obstarávacia cena 463968,84 8350,08 - 472318,92 

Oprávky 241340,60 35657,12 - 276997,72 

Zostatková cena 222628,24 44007,20 - 266635,44 

 

 

 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v EUR 

 

 Stav 

k 01.01.2013 

prírastok úbytok Stav 

k 31.12.2013 

Účet 042 180 18458,06 8350,08 10287,98 

Zostatok na účte obstarania majetku obsahuje:  

- plynovod IBV Cint. Rad : 9049,38 € 

- stavby v cintoríne/materi. ýd./: 538,60 € 

- Projektová dokumentácia- zateplenie obecných objektov : 300 € 

- Polohopisné zameranie: 400 € 

 

 

 

Dlhodobý finančný majetok v EUR 

 

 Stav 

k 01.01.2013 

prírastok úbytok Stav 

k 31.12.2013 

Účet 063 47909,66 0 0 47909,66 

 

 

 

Účet 063 obsahuje majetkovú účasť v Komunálnej spoločnosti s.r.o. Veľké Kosihy v hodnote 504 

€ a  akcie podniku Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v hodnote .43250..€, a poskytnutý 

finančný prostriedok pre nákup CT prístroja pre Nemocnica Komárno v sume .4155,66..€.   

 

 

 

Obežný majetok pozostáva z nasledovných položiek: 

Pohľadávky voči odberateľom          0      € 

Pohľadávky z nedaňových príjmov     567,58  € 

Pohľadávky z daňových príjmov               2078,90 € 

Finančné účty        302,93   € 

- z toho bankové účty       302,93 € 

Finančná výpomoc fyzickým osobám          0 € 

 

 



 

Dlhodobé záväzky: 

Krátkodobé rezervy tvorené na nevyčerpané dovolenky  

a na overenie účt. závierky                4566,23 € 

Záväzky zo sociálneho fondu       198,18  € 

 

 

Krátkodobé záväzky: 

Neuhradené faktúry od dodávateľov             16383,11  € 

Iné záväzky                     35,15 € 

Nevyfakturované dodávky      817,55 € 

Záväzky voči zamestnancom               5137,59 € 

Ostatné záväzky voči zamestnancom                                                602,81 € 

Záväzky voči orgánom soc. a zdrav. poistenia                       3371,14 € 

Daňové záväzky        552,84 € 

 

 

Rekapitulácia súvahy k 31.12.2013: 

 

AKTÍVA/ v €/ 

Názov Stav k 01.01.2013 Stav k 31.12.2013 

Neobežný majetok 275282,06 258083 

Obežný majetok     2077,28 2949,41 

Časové rozlíšenie aktív     1096,29 485,53 

Aktíva spolu 278455,63 261517,94 

 

 

PASÍVA 

Názov Stav k 01.01.2013 Stav k 31.12.2013 

Vlastné imanie  118422,74 87107,36 

Záväzky    41773,46 74875,43 

Časové rozlíšenie pasív  118259,43 99535,15 

Pasíva spolu  278455,63 261517,94 

 

 

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu obce 

Obec má prijatý dlhodobý bankový úver v banke Dexia 

 

Druh 

bankového 

úveru  

podľa 

splatnosti  

/krátkodobý, 

dlhodobý/ 

Charakter  

bankového úveru 

/investičný, 

prevádzkový a pod./ 

Mena  Úroková 

sadzba 

v % 

Dátum  

splatnosti 

Výška 

v EUR 

k 31.12.2013 

Výška  

v EUR 

 

k 31.12.2012 

Popis 

zabezpečenia 

úveru 

Dlhodobý Univerzálny/ivestič-

ný+prevádzkový/ 

VISTA ZMENKA 

č. 20/031/09 

EUR 3,66 do r. 

2024 

42729,55 24497,58 Podľa finančného 

stavu a podľa 

účtovníctva obce 

r.07,08 

Spolu     42729,55 24497,58  



 

 

Plnenie programového rozpočtu a výsledky hospodárenia obce boli priebežne monitorované. 

Monitorované bolo obdobie do 30.6.2013. 

 

 

11. Hodnotenie plnenia programov obce Brestovec  

– Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu rok 2013 : príloha č. 1 Záverečného 

účtu 

 

Ďalšie informácie: 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov:  

K 31.12.2013 Obec Brestovec neposkytla žiadne záruky. 

 

Obec Brestovec  organizácií nemá zriadené príspevkové  a rozpočtové organizácie a nevykonáva 

podnikateľskú činnosť. 
 
 

 

 

 

 


