ZÁVEREČNÝ ÚČET
Obce Výčapy - Opatovce
za rok 2013
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Záverečný účet obce za rok 2013 obsahuje:
1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
3.1 Hodnotenie plnenia programov obce
4. Výsledok hospodárenia obce
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov obce
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
-

štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám

7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
9. Návrh uznesenia
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1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2013. Obec
v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013, ktorý schválilo obecné
zastupiteľstvo dňa 20.02.2013 uznesením č.338/2013.
Prvá zmena bola schválená dňa 24.04.2013 uznesením OZ č. 365/2013.
Druhá zmena bola schválená dňa 09.07.2013 - starosta obce
Tretia zmena bola schválená dňa 25.09.2013 uznesením OZ č. 416/2013.
Štvrtá zmena bola schválená dňa 11.12.2013 uznesením OZ č. 456/2013.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce k 31. 12. 2013
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok rozpočtu – celkom

1 500 220,46
1 304 846,08
195 374,32

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

1 266 435,46
947 454,38
318 981,08

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

233 280,00
107 143,70
126 136,30

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

505,00
250 248,00
-249 743,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

1 390 707,00

1 500 220,46

Skutočnosť
k 31.12.2013
1 498 523,44

% plnenia
99,89

1. Bežné príjmy - spolu
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

1 181 250,00

1 266 435,46

Skutočnosť
k 31.12.2013
1 264 740,44

% plnenia
99,87

1.1 Bežné príjmy – daňové príjmy:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

622 624,00

612 357,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
610 718,45

% plnenia
99,73

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z deklarovanej finančnej čiastky vo výške 466.910,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 455.984,58 € , čo predstavuje plnenie na
97,66 %. Pokles predstavuje čiastku 10.925,42 €. Pokles bol z dôvodu výpadku dane
z príjmov FO do ŠR.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 121.403,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 120.424,67 € ,čo je
99,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 58.662,61, dane zo stavieb boli vo
výške 60.459,49 € a dane z bytov vo výške 96,60 €. Príjmy z pohľadávok za minulé roky na
dani z pozemkov boli vo výške 180,98 € a z dane zo stavieb vo výške 1.024,99 € .
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 4.175,73 €. Z toho
na dani z pozemkov vo výške 1.093,01 € a na dani zo stavieb vo výške 3.082,72 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 1.400,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1.400,- € čo je 100 %
plnenie. K 31. 12. 2013 obec eviduje pohľadávky vo výške 60,- €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 971,05 € čo je 97,11
% plnenie. K 31.12.2013 obec neeviduje žiadne pohľadávky.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 32.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 31.368,86 € čo je
98,08 % plnenie. Príjmy z nedoplatkov za minulé obdobia boli vo výške 569,29 €.
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vo výške 3.403,85 €.
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1.2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

64 641,00

72 754,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
72 754,55

% plnenia
100

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 60.455,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 60.455,29 €, čo je
100,00% plnenie.
Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 2.421,36 €, príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov vo výške 22.549,31 €, príjmy z prenájmu kultúrneho domu vo výške
2.407,80 € a príjmy z prenájmu obecných bytov vo výške 33.076,82 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 12.299- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 12.299,26 €, čo je
100 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných
hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 7.900,- € , správne poplatky vo výške 4.028,03 €, pokuty
za porušenie predpisov vo výške 30,- € a príjmy z výťažkov lotérií vo výške 341,23 €.

1.3. Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

493 985,00

581 324,46

Skutočnosť
k 31.12.2013
581 267,44

% plnenia
99,99

a) Ostatné príjmy
Patria sem príjmy za služby pre občanov a to cintorínske poplatky vo výške 3.280,- €, úroky
z vkladov vo výške 29,25 €, príjmy z náhrad poistného plnenia, t.j. poistné za poškodenie
fasády KD vo výške 120,- €, príjmy z refundácií energií vo výške 3.277,36 €, poplatky
z relácie v MR vo výške 778,44 €, príjmy z kultúrnej činnosti vo výške 262,60 €, členské
v knižnici v sume 61,50 €, príjmy za predaj nádob a vriec TKO v sume 1.001,52 €, preddavky
od nájomcov za vodné, stočné a elektrickú energiu v sume 9.349,85 , poplatky z reklamy
v obecných novinách v sume 273,85 € a prijaté granty a transfery v sume 544.259,61 €.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Por.číslo Poskytovateľ transferu Suma v €
1
ObÚ Nitra,odbor
3.600,školstva
2
ObÚ Nitra,odbor
387.912,školstva
3
MŠ SR
6.575,4
ObÚ Nitra,odbor
4.669,školstva
5
ObÚ Nitra,odbor
6.832,školstva
6
Úrad práce.soc.vecí a
315,40
rodiny

Účel využitia
ZŠ – asistent učiteľa
ZŚ – normatívne fin.prostriedky
ZŠ,MŠ – 5% dofinancovanie miezd
ZŠ – odchodné
ZŠ – vzdelávacie poukazy
ZŠ, MŠ – školské potreby
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

ObÚ Nitra,odbor
školstva
ObÚ Nitra,odbor
školstva
ObÚ Nitra,odbor
školstva
Úrad práce,soc.vecí a
rodiny
MV SR
ObÚ Nitra,odbor CO
Recyklačný fond
ObÚ pre cestnú dopravu
MD a RR SR

16
17
18
19
20
21

4.852,- ZŠ- dopravné
3.912,- MŠ - predškolská výchova
1.133,- ZŠ – pre deti zo soc. znevýhodneného
prostredia
1.685,72 ZŠ, MŠ – strava pre deti v HN
Na úhradu výdavkov - matrika
Odmena skladníka materiálu CO
Na separovaný zber
Na úhradu výdavkov-štátna správa
Na riešenie kritického stavu miestnych
komunikácií
710,49 Na úhradu výdavkov - REGOP
225,91 Na úhradu výdavkov – štátna správa
5.804,1.798,49 Voľby do VÚC
2.340,- Dopravné značenie
8.672,08 Regenerácia centra obce

3.828,187,20
1.108,116,71
2.483,59

MV SR
ObÚ ŽP NItra
ObÚ Nitra,odbor školstva
MV SR
VÚC Nitra
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
22
Ministerstvo
65.899,02 Rekonštrukcia objektu ZŠ
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
23
Európska banka pre
29.600,00 Rekonštrukcia MŠ
rozvoj
Spolu:
544.259,61
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

b) Príjmy rozpočtovej organizácie - Materskej školy
Z rozpočtovaných 12.314,05 bol skutočný príjem v sume 12.314,05 € čo je 100 % plnenie.
Ide o príjem za pobyt v materskej škole od rodičov detí v sume 3.008,- €, za odpredaný
prebytočný hnuteľný majetok v sume 151,77 €, z úrokov z vkladov na účtoch v sume 1,36 €,
z dobropisov v sume 2.001,46 €, z rozpočtu obce vo výške 7151,46 €.
c) Príjmy rozpočtovej organizácie - Základnej školy
Z rozpočtovaných 6.259,41 bol skutočný príjem v sume 6.259,41 € čo je 100 % plnenie.
Ide o príjem za pobyt v školskom klube detí od rodičov detí v sume 2.044,- €, za odpredaný
prebytočný hnuteľný majetok v sume 190,85 €, z dobropisov v sume 2.633,12 €, sponzorské
v sume 1.391,44 €.

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

208.952,00

233.280,-

Skutočnosť
k 31.12.2013
233.277,60

% plnenia
100
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a) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 233.280,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 233.277,60 € čo je
100 % plnenie.
V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery:
Por.číslo
1
2
3

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Obvodný úrad Nitra, odbor
školstva

Suma v €
26.858,75

Investičná akcia
Regenerácia centra obce Výčapy
- Opatovce
190.586,85 Rekonštrukcia a modernizácia
objektu základnej školy
15.832,- Rekonštrukcia WC v ZŠ

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

505,00

505,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
505,40

% plnenia
100

Ide o príjmy z prechádzajúceho roka a to dopravné pre deti v ZŠ vo výške 505,40 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 .
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2013

% plnenia

1 190 530,01

1 304 846,08

1 304 803,56

99,99

V tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeobecné služby
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Všeobecná lekárska starostlivosť
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby

Schválený
rozpočet
183.747,17.480,3.828,0
68.907,187,400,20.829,33.500,226,5.343,4.100,19.200,19.780,12.950,67.534,-

Upravený Skutočnosť
rozpočet
K 31.12.2013
168.244,168.242,60
58.264,58264,01
3.828,3.828,1.799,1798,49
67.700,67.699,18
187,187,20
363,362,87
21.808,21.806,25
34.844,34.844,49
226,225,91
5.281,5.279,15
850,848,43
21.040,21.040,97
8.211,8.199,16
14.577,14.560,15
107.041,107.035,80

%
plnenia
100
100
100
100
100
100
100
99,99
100
99,96
99,96
99,82
100
99,86
99.88
100
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Knižnice
Vysielacie a vydavateľské
služby
Náboženské a iné spol.služby
Predškolská výchova
Základné vzdelanie
Príspevky neštátnym subjektom
Dávky sociálnej pomoci
Spolu

1.010,4.814,-

1.055,3.442,-

1.054,86
3.442,28

99.99
100,01

17.101,3.058,151.350,154.620,27
553.979,01
623.186,81
2.100,3.220,2.165,2.001,1 190 530,01 1 304 846,08

3.056.69
154.620,49
623.186,05
3.219,41
2.001,12
1 304 803,56

99,96
100,01
100
99,98
100,1
99,99

3.1. Hodnotenie plnenia programov obce
1) Bežné výdavky
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

879 854,01

947 454,38

Skutočnosť
k 31.12.2013
946 333,64

% plnenia
99,88

V tom / € /
Schválený Upravený skutočnosť %plnenia
rozpočet
rozpočet
1 - Plánovanie, manažment a kontrola
3.550,5.278,5.241,73
99,31
2 – Bezpečnosť
9.600,21.403,21.403,84
100
3 – Školstvo
550.718,01 604.972,38 604.971,87
100
4 – Miestne komunikácie
12.384,12.564,12.561,85
99,98
5 – Životné prostredie
33.500,34.844,34.844,49
100
6 – Sociálne služby
2.100,3.220,3.219,41
99,98
7 - Kultúra
60.409,64.730,64.708,45
99,97
8 – Správa obce
191.020,185.401,- 184.354,13
99,43
9 – Rozvoj bývania
11.393,11.331,11.328,71
99,98
10 - Zdravotníctvo
5.180,3.711,3.699,16
99,68
Spolu:
879.854,01 947.454,38 946.333,64
99.88
Program

V tom / transfery zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a VÚC v € /
Schválený Upravený
Skutočnosť % plnenia
rozpočet
rozpočet
2 – Bezpečnosť
0
2.340,2.340,100
4 – Komunikácie a VP
0
9.403,9.403,39
100
5 – Životné prostredie
0
1.108,1.108,100
8 - Správa obce
7.233,8.868,8.867,92
100
Spolu:
7.233,21.719,21.719,31
100
Program

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1: Manažment obce – 1.664,30 €
Reprezentačné výdavky a propagačné materiály vo výške – 1.664,30 €
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Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť – 2.620,00
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 vo výške – 1.500,- €
Právne služby vo výške 1.120,- €
Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a združeniach – 957,43 €
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra – 250,- €, ZMOS – 344,48 €, ZMOS-NR – 107,65 €,
OZ Žibrica – 32,- €, Ponitrianske združenie pre separovaný zber – 215,30 €, Združenie
matrikárov SR – 8,- €
Program 2 – Bezpečnosť
Podprogram 2.1: Požiarna ochrana – 362,87 €
Revízie hasiacich prístrojov – 362,87
Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie – 21.040,97 €
Rekonštrukcia dopravného značenia – transfer z VÚC – 2.340,- €,
Rekonštrukcia dopravného značenia – vlastné výdavky – 7.673,64- €,
Oprava verejného osvetlenia vo výške - 1.820,28 € ,
Všeobecné služby- projekt dopravného značenia - 740,- €
Úhrada nákladov za elektrickú energiu vo výške - 8.179,05 €
Údržba kamerového systému – 288,- €
Program 3 – Školstvo
Podprogram 3.1: Predškolská výchova – 3.617,22 €
Splácanie úrokov z úveru – 3.557,22 €, manipulačné poplatky súvisiace z úverom – 60,- €.
Výdavky materskej školy – 116.304,11 €
Tarifný plat – 51.307,31 €, príplatky – 7.402,44 €, odmeny – 1.400,- , poistné a odvody do
poisťovní – 21.957,29 €, cestovné náhrady – 36,85 €, energie /elektrická energia, plyn, vodné
a stočné/– 14.114,07 €, interiérové vybavenie /detské postieľky/ – 2.601,40 €, výpočtová
technika – 488,40 €, prevádzkové stroje a prístroje – 528,17 €, všeobecný materiál /čistiace
prostriedky, kancelárske prostriedky, svietidlá, drobný hmotný majetok napr. mixér, džbán,
poháre, nože, sklo na váhu, ostatný materiál napr. vrecia, fólie, sáčky, baterky/ – 2.956,83 €,
knihy, časopisy, noviny – 3.289,21 €, pracovné odevy a pomôcky / pre 12 osôb/ – 318,22 €,
údržba strojov a budov /oprava mrazničky, trojrúry, robota, inštalatérske práce, natieračské
práce, oprava vodovodného potrubia, maľovanie kuchyne a jedálne/– 534,50 €, školenia,
semináre – 363,- €, všeobecné služby /výroba kľúčov, servis kosačky, kotlov, hasiacich
prístrojov, revízia komínov, služby PO a BOZP, sklenárske práce, čistenie kanalizácie,
licencie programov, overenie váh, poplatok za odpad/– 1.901,38 €, štúdie, expertízy, posudky
– 33,75 €, poplatky a odvody /bankové poplatky/– 411,39 €, stravovanie zamestnancov–
2.500,42 €, poistenie detí – 126,75 €, prídel do sociálneho fondu – 593,72 €, odmeny
zamestnancom mimopracovného pomeru /dohody MŠ /– 3.157,- €, nemocenské dávky –
282,01 €.
Výdavky Zariadenia školského stravovania – 34.207,16 €
Tarifný plat – 20.377,29 €, príplatky – 3.764,56 €, odmeny – 810,- €, poistné a odvody do
poisťovní – 8.969,38 €, prídel do sociálneho fondu – 204,33 €, odmeny zamestnancom
mimopracovného pomeru /dohody jedáleň /– 81,60 €,
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Podprogram 3.2: Základné vzdelanie – 7.066,27 €
Údržba budovy – 1.360,81 € / oplotenie – 998,- €, výmena izolačného dvojskla – 64,01 €,
prečistenie kanalizačného potrubia – 298,80/ revízie – 492,- €, špeciálne služby – 650,- € /
energetický certifikát – 450,- €, verejné obstarávanie tovarov na projekt “Zábavné učenie
alebo počítač je môj kamarát“ – 200,- €/, splácanie úrokov z úveru – 4.558,66 €, manipulačné
poplatky súvisiace z úverom – 4,80 .
Výdavky základnej školy – 418.510,61 €
Tarifný plat – 229.702,94 €, príplatky – 30.560,47 €, odmeny – 4.423,- €, poistné a odvody do
poisťovní – 92.985,84 €, cestovné náhrady – 564,18 €, energie – 14.646,23 €, vodné a stočné
– 466,30, poštové a telekomunikačné služby – 1.200,31, interiérové vybavenie / skrine,
žalúzie, tabule/ - 3.200,22 €, výpočtová technika /6 počítačov, reproduktory, čítačka kariet,
notebooky, interaktívna tabuľa, tablet, USB kľúče, 2 tlačiarne/ - 8.569,46 €, prevádzkové
stroje a prístroje – 49,29 €, všeobecný materiál /kancelárske potreby, čistiace prostriedky,
materiál na údržbu, výchovno-vzdelávacie pomôcky/ - 4.507,39 €, knihy, časopisy ,noviny
metodika, učebné pomôcky/ - 3.533,55 €, pracovné odevy – 200,73 €, údržba a oprava
kopírky, dataprojektora – 197,87 €, údržba budov a ich častí /oprava vodovodného potrubia/ 106,67 €, školenia, semináre – 552,28 €, všeobecné služby /revízia kotlov, komínov,
elektriny, licencie programov, revízia hasiacich prístrojov, poplatok za odpad, poplatok za
internetovú stránku, prenájom kopírky/ - 5.000,77 €, bankové poplatky – 428,26 €,
stravovanie zamestnancov – 3.525,36 €, poistenie majetku a žiakov – 835,29 €, prídel do
sociálneho fondu – 2.779,17 €, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – 1.084,50
€, odchodné – 4.669,- €, jednotlivcovi /dopravné žiakom/ – 3.839,80 €, nemocenské dávky –
376,33 €, dopravné žiakom – 505,40 €
Výdavky školského klubu detí – 25.266,50 €
Tarifný plat – 15.241,16 €, príplatky – 1.271,74 €, odmeny – 160,- €, poistné a odvody do
poisťovní – 6.063,47 €, cestovné náhrady – 33.56 €, energie – 2.114,47 €, knihy, časopisy,
noviny – 200,20 €, prídel do sociálneho fondu – 181,90 €.
Program 4 – Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram 4.1.: Miestne komunikácie – 11.713,42 €
Transfer zo ŠR na riešenie kritického stavu miestnych komunikácií – 2.483,59 €, štandardná
údržba komunikácií – 1.945,83 € , Regenerácia centra obce – spolufinancovanie – 364,20 €,
Regenerácia centra obce – transfer z EÚ – 6.191.40 € a transfer zo ŠR – 728,40 €.
Podprogram 4.2.: Verejné priestranstvá – 848,43 €
Výdavky súvisia s nákupom benzínu do kosačiek – 848,43 €
Program 5 – Životné prostredie
Podprogram 5.1.: Odpady – 34.844,49 €
Výdavky boli vynaložené na nákup smetných nádob a vriec – 1.415,48 €, likvidáciu odpadov
-31.961,01 €, dotácia na separovanie druhotných surovín z Recyklačného fondu vo výške
1.108,- € a výdavky na EMB Projekt – 360,- €.
Program 6 – Sociálne služby
Podprogram 6.1.: Opatrovateľská služba – 3.219,41 €
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Výdavky boli vynaložené na zabezpečenie opatrovateľskej služby - 3.164,81 € a odmeny
posudkovému lekárovi za lekársky posudok - 54,60 €.
Program 7 – Kultúra, šport a iné spoločenské služby
Podprogram 7.1.: Kultúra – 42.594,47 €
Výdavky boli vynaložené na bežnú prevádzku kultúrneho domu t.j. elektrickú energiu4.669,28 €, plyn – 6.324,70 €, interiérové vybavenie – 13.528,40 €, ozvučovací systém KD –
1.448,60 €, revízie, ktoré nám vyplývajú zo zákona – 1.242,- €, nákup materiálu na údržbu
KD, čistiacich prostriedkov –1.650,43 €, organizované kultúrne a športové akcie – 4.649,18 €,
bežnú údržbu obecných budov – 1.063,65 € ,bežnú údržbu a opravy kosačiek – 361,60 €,
poplatok SOZA -33,50 €, nákup kuchynských potrieb – 6.484,27 €, údržba ihriska – 34,15 €,
rekonštrukcia tribúny na futbalovom ihrisku – 1.104,71 € .
Podprogram 7.2.: Knižnica – 1.054,86 €
Výdavky súvisia s nákupom kníh do knižnice -1.000,14 € a nákupom abecedných
oddeľovačov kníh – 54,72 €
Podprogram 7.3.: Informovanosť – 3.442,28 €
Výdavky boli vynaložené na údržbu miestneho rozhlasu -1.022,74 € ,na vydanie obecných
novín 4-x ročne – 2.405,26 € a na poplatky SOZA - 14,28 €
Podprogram 7.4.: Kultúrne a športové služby – 14.560,15 €
Výdavky súvisia s dotáciami z rozpočtu obce pre organizácie v obci a to Združenie FC
Výčapy - Opatovce -10.626,71 €, TS CATS– 250,- €, Klub mladých športových nádejí 1.184,16 €, Športový klub stolného tenisu -800,- €, Jednota dôchodcov -1.299,36 €, spevácka
skupina „NÁDEJ“ -399,92 € .
Podprogram 7.5.: Náboženské a iné spoločenské služby – 3.056,69 €
Bežné výdavky boli vynaložené na chod Domu smútku a to elektrickú energiu – 451,88 €,
údržba DS a cintorínov -2.604,78 a nájomné za cintorín -0,03 €.
Program 8 – Správa obce
Podprogram 8.1.: Výdavky verejnej správy – 177.471,90 €
Mzdy pracovníkov, starostu obce a hlavného kontrolóra obce – 72.278,18 €, osobné príplatky
– 11.656,65 €, príplatky za riadenie – 1.134,43 €, odmeny – 2.372,- €, poistné a odvody do
poisťovní – 33.433,22 €, cestovné náhrady -17.61 €, elektrická energia -5.108,18 €, vodné
a stočné -1.470,57 €, známky -1.181,- €, interiérové vybavenie - 382,38,- €, výpočtová
technika – 2.304,- €, nákup kosačiek – 305,10 €, všeobecný materiál -3.769,73 € /kancelárske
a čistiace prostriedky, drobný materiál na bežnú údržbu, tonery, nálepky na nádoby TKO, /,
časopisy, noviny a odborné publikácie, licencie -1.054,56 €, pracovné odevy -53,34 €,
Aktualizácia softvérov – 1.227,38 €, benzín do služobného auta -693,53 €, servis a údržba
obecného auta – 190,80 €, parkovacia karta a diaľničná známka -120,- €, údržba výpočtovej
techniky – 217,93 €, školenia a semináre -196,- €, inzercia – 172,80 €, všeobecné služby 4.206,42 €, manipulačné poplatky súvisiace s účtami -1.160,20 €, stravné lístky -5.072,40 €,
poistné obecných budov -702,76 €, prídel do SF -639,82 €, kolky -16,50 €, odmeny
poslancom OZ -3.940,90 €, odmeny na základe dohody o vykonaní práce -1.581,76 €, súdny
spor s Podhoranmi – 9.703,81 €, koncesionárske poplatky -224,06 €, refundácia výdavkov
spojených so spoločným stavebným úradom -1.549,71 €, nemocenské dávky -75,31 €,
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splácanie úrokov súvisiacich s poskytnutým úverom na rekonštrukciu obecného úradu -793,42
€, plyn -3.179,88 €, poštové a telekomunikačné služby – 515,20 ,úrazové poistenie
aktivačných pracovníkov – 3,25 €, poplatky za telefóny a internet-1.495,70 €, poplatky za
mobilné telefóny -1.285,72 €. Patria sem výdavky uhradené z dotácie z ObÚ Nitra na
odmenu skladníka CO -187,20 € a výdavky na zabezpečenie volieb VÚC–1.798,49 €.
Podprogram 8.2.: Dotácie a ÚPSV a R – 2.001,12 €
Bežné výdavky boli vynaložené na zabezpečenie stravovania detí v HN v ZŠ a MŠ Výčapy Opatovce -1.685,72 € a školských potrieb -315,40 € pre deti v hmotnej núdzi z dotácie
poskytnutej z ÚPSV a R Nitra.
Podprogram 8.3.: Granty a transfery zo ŠR – 4.881,11 €
Výdavky vynaložené na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a to na matričnú činnosť
-3.828,- €, na činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľstva -710,49 €, na úseku pozemných
komunikácií -116,71 € a na úseku životného prostredia -225,91 €.
Program 9 – Nájomné byty
Podprogram 9.1.: Nájomné byty – 5.279,15 €
Výdavky súvisia s úhradou elektrickej energie v spoločných priestoroch – 149,16 €, vodného
a stočného-2.761,66 €, poistením nájomných domov -520,71 €, vrátením preplatkov za
elektrickú energiu a vodné + stočné za rok 2011 -234,82 € a revíziou kotlov – 1.612,80 €
Podprogram 9.2.: verejný dlh - 6.049,56 €
Výdavky súvisia so splácaním úrokov z príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
výstavbu nájomných bytov- 6.049,56 €
Program 10 – Zdravotná starostlivosť
Podprogram 10.1.: Zdravotná starostlivosť – 3.699,16 €
Výdavky súvisia s úhradou elektrickej energie v ZS -991,54 €, plynu – 2.630,82 € , revízie
kotlov – 76,80 €.

2) Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

90 028,00

107 143,70

V tom: /€/
Program

Skutočnosť
k 31.12.2013
107 141,43

% plnenia
100,00

Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia
rozpočet rozpočet
2 - Bezpečnosť
10.000,0
0
0
3 – Školstvo
10.000,- 28.223,70 28.223,98
100
4 – Komunikácie, verejné priestranstvá 12.428,9.977,9.976,12
99,99
7- Kultúra, šport a iné spol. služby
43.000,64.443,64.441,33
100
10 – Zdravotná starostlivosť
14.600,4.500,4.500,100
Spolu:
90 028,00 107 143,70 107 141,43
100
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Program 3 : Školstvo
Podprogram 3.2.: Základné vzdelanie – 28.223,98 €
Rekonštrukcia WC v základnej škole –dotácia – 15.832,- €
vlastné – 12.391,98 €
Program 4: Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram 4.1.: Miestne komunikácie – 9.976,12 €
Regenerácia centra obce:
- Spolufinancovanie – 471,71 €
- dotácia z EÚ – 8.503,94 €
- dotácia zo ŠR – 1.000,47 €
Program 7: Kultúra, šport a iné spoločenské služby
Podprogram 7.1.: Kultúra – 64.441,33 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu – 36.008,70 €
Rekonštrukcia obecnej budovy s.č. 470 – 24.442,28 €
Nákup kosačky – 3.990,35 €
Program 10: Zdravotníctvo
Podprogram 10.1.: Zdravotná starostlivosť – 4.500,-€
Prípravná a projektová dokumentácia – 4.500,- €
V tom: / poskytnuté dotácie v €//
Program

Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia
rozpočet rozpočet
3 - Školstvo
0
15.832,15.832,100
4 – Komunikácie a verejné priestranstvá 11.807,9.505,9.504,41
99,99
Spolu:
11.807,25.337,- 25.336,41
99,99

Program 3 : Školstvo
Podprogram 3.2.: Základné vzdelanie – 15.832,- €
Rekonštrukcia WC v základnej škole – 15.832,- €
Program 4: Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram 4.1.: Miestne komunikácie – 9.504,41 €
Regenerácia centra obce:
- dotácia z EÚ – 8.503,94 €
- dotácia zo ŠR – 1.000,47 €

3) Výdavkové finančné operácie:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

220 648,00

250 248,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
250 328,49

% plnenia
100,03
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Patria sem výdavky súvisiace so splácaním istín :
Program 3: Školstvo
Podprogram 3.1.: Predškolská výchova – 44.780,- €
- Splácanie istiny úveru na rekonštrukciu MŠ – vlastné zdroje – 15.180,- €
- splácanie istiny úveru na rekonštrukciu MŠ – dotácia z EBDR – 29.600,- €
Podprogram 3.2.: Základné vzdelanie – 144.610.69 €
- Splácanie úveru na prefinancovanie rekonštrukcie ZŠ – 144.610,69 €
Program 8: Správa obce
Podprogram 8.1.: Výdavky verejnej správy – 38.754,- €
-splácanie istiny z úveru na rekonštrukciu kaštieľa v OTP banke vo výške 38.754,- €
Program 9. Rozvoj bývania
Podprogram 9.2.: Verejný dlh – 22.183,80 €
-splácanie istiny ŠFRB vo výške 22.183,80 €

4.Výsledok hospodárenia obce.
1. Rozpočtový výsledok hospodárenia: príjmy – výdavky spolu
s finančnými operáciami
Príjmy obce
Príjmy ZŠ
Príjmy MŠ
Výdavky obce
Výdavky ZŠ a ŠKD
Výdavky MŠ
Výsledok hospodárenia - prebytok

1 479 949,98
6 259,41
12 314,05
685 524,88
467 685,81
150 511,27
194 801,48

2. Rozpočtový výsledok hospodárenia: príjmy – výdavky bez finančných
operácií
Príjmy obce
Príjmy ZŠ
Príjmy MŠ
Výdavky obce
Výdavky ZŠ
Výdavky MŠ
Výsledok hospodárenia – prebytok
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR
Upravený výsledok hospodárenia prebytok

1 479 444,58
6 259,41
12 314,05
435 277,99
467 685,81
150 511,27
444 542,97
-1.263,48
443.279,49
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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
na účely peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:
a. nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR
-

dopravné detí zo ZŠ – dotácia z ÚPSV a R v sume 1.012,20 €
transfer na 5% zvýšenie miezd v sume 251,28 €

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z obec nevyčerpané prostriedky v nasledujúcom
rozpočtovom roku cestou finančných operácií zaradí do rozpočtu a použije na určený účel.
Zákon č. 583/2004 Z.z. v § 15 ods. 4 a 5 ustanovuje obci tvoriť rezervný fond vo výške
určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu.

3. Účtovný výsledok hospodárenia:
Účtovná trieda 6: (výnosy )
Účtovná trieda 5: ( náklady )
Daň z príjmov:
Účtovný výsledok hospodárenia:

výnosy – náklady
1 028 784,93
999 693,06
52,31
29 039,56

Účtovný výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, ktoré časovo a vecne
súvisia s príslušným rokom 2013.
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013 dosiahol prebytok vo výške 29.039,56 €
Celá suma bude v roku 2013 preúčtovaná na účet 428 čo je nevysporiadaný výsledok
hospodárenia z minulých rokov.

4. Výsledok hospodárenia v metodike ESA 95
(v eurách)
Číslo
riadku

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

Suma

1

PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)

1 498 523

2

v tom: daňové príjmy (100)

610 718

3

nedaňové príjmy (200)

101 407

4

granty a transfery (300)

785 893

5

príjmové finančné operácie (400, 500)

505

6

z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami (400)

505

7

prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

8

VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)

9

v tom: bežné výdavky (600)

10

kapitálové výdavky (700)

0
1 303 722
946 334
107 141
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11

výdavkové finančné operácie (800)

250 247

12

Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)

194 801

13

Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a
výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)

444 543

14

Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r.15 - r.16)

-2 015

15

stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia

26317,72

16

stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka

28332,28

17

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r.19 - r.18)

45 608

18

stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia

674807,24

19

stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka

720415,22

20

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

21

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

43 593
488 136

Zostatok peňažných prostriedkov na účtoch je :
Účet

Číslo účtu

Banka

211 099
221 001
221 002
221 003
221 005
221 006
221 007
221 008
221 012
221 014
221 015
221 016
221 017
221 090
Spolu:

5029628531/0900
11287975/5200
0946642012/5600
094664130/5600
0946643015/5600
13865716/5200
13729589/5200
10501757/5200
10501730/5200
10501802/5200
10501773/5200
10501810/5200
8003994/5200

Slovenská sporiteľňa
OTP Banka Slovensko
Dexia Banka,a.s.
Dexia Banka,a.s.
Dexia Banka,a.s.
OTP Banka Slovensko
OTP Banka Slovensko
OTP Banka Slovensko
OTP Banka Slovensko
OTP Banka Slovensko
OTP Banka Slovensko
OTP Banka Slovensko
OTP Banka Slovensko

Názov

Zostatok
31.12.2013
/ €/
Pokladňa
823,12
Bežný účet
3.166,15
Dotačný
571,75
Bežný účet
1.554,56
Rezervný fond
3.110,97
Regenerácia centra obce 0
Rekonštrukcia ZŠ
111.630,14
Dotačný - POD
1.905,00
Zábezpeka NB
19.282,36
Krajský školský úrad
1.197,25
Sociálny fond
91,76
ÚPSV a R-dotačný
16,60
Fond opráv
18.962,44
Bežný účet
327.171,99
491.408,21
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov obce.
a) Rezervný fond.
Obec vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10% prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 01.01.2013
Prírastky – z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky /úrok/
Úbytky – použitie rezervného fondu
- ostatné úbytky /daň/
-manipulačné poplatky
Konečný zostatok k 31.12.2013

Suma €
3.111,17
0
0,98
0
0,18
1,00
3.110,97

b) Sociálny fond
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona NR SR č. 152/94 Z.z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov, jeho zdrojom je povinný prídel z vyplatených hrubých miezd. Použitie
fondu je upravené zákonom, zásadami tvorby a použitia fondu.
Sociálny fond
ZS k 01.01.2013
Prírastky – povinný prídel
Úbytky – príspevok na stravovanie
- na regeneráciu
-dary
Konečný zostatok k 31.12.2013

Suma v €
541,26
663,56
1.161,20
0
0
43,62

c/ Fond opráv
Fond opráv tvoria nájomníci obecných bytov v mesačných splátkach v sume 0,25 € za 1
m2 plochy bytu.
Fond opráv
ZS k 01.01.2013
Prírastky – prídel
Úbytky – na opravu NB
- ostatné výdavky

Suma v €
15.320,47
4.110,79
413,28
0,00

Konečný zostatok k 31.12.2013

19.017,98
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7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
- štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a VÚC
- organizáciám v obci
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 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 štátnemu
rozpočtu a ostatným organizáciám obce, ktorým poskytla dotácia zo svojho rozpočtu.
a/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a VÚC
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu
Asistent učiteľa - ZŠ

ObÚ Nitra,odbor
školstva
ObÚ Nitra, odbor
školstva
MŠ SR
ObÚ Nitra, odbor
školstva
ObÚ Nitra, odbor
školstva
Úrad práce soc. Vecí
a rodiny Nitra
ObÚ Nitra, odbor
školstva
ObÚ , odbor školstva
ObÚ Nitra, odbor
školstva
Úrad práce, soc. vecí
a rodiny Nitra
MV SR
ObÚ Nitra, odbor CO
Recyklačný fond
ObÚ pre cestnú
dopravu
MD a RR SR
MV SR
ObÚ ŽP Nitra
ObÚ
Nitra,
školstva
MV SR
VÚC Nitra

Normatívne finančné
prostriedky - ZŠ
5% dofinancovanie miezd –
ZŠ, MŠ
Odchodné - ZŠ

Poskytnuté Použité
Rozdiel
prostriedky prostriedky
3.600,00
3.600,00
0
387.912,00

387.912,00

0

6575,00

6.323,72

251,28

4.669,00

4.669,00

0

Vzdelávacie poukazy - ZŠ

6.832,00

6.832,00

0

Školské potreby – ZŠ, MŠ

315,40

315,40

0

Dopravné - ZŠ

4.852,00

3.839,80

1.012,20

Predškolská výchova - MŠ
Pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Strava pre deti v HN

3.912,00
1.133,00

3.912,00
1.133,00

0
0

1.685,72

1.685,72

0

Na úhradu výdavkov na
úseku matriky
Odmena skladníka
materiálu CO
Na separovaný zber
Na úhradu výdavkov

3.828,00

3.828,00

0

187,20

187,20

0

1.108,00
116,71

1.108,00
116,71

0
0

2.483,59

2.483,59

0

710,49

710,49

0

225,91

225,91

0

5.804,00

5.804,00

0

Voľby do VÚC

1.798,49

1.798,49

0

Projekt: Dopravné značenie

2.340,00

2.340,00

0

Na riešenie kritického stavu
miestnych komunikácií
Na úhradu výdavkov na
úseku REGOP
Na úhradu výdavkov na
úseku ŽP
odbor projekt
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Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Európska banka pre
rozvoj
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Obvodný úrad Nitra,
odbor školstva
Spolu:

Regenerácia centra obce

8.672,08

8.672,08

0

Rekonštrukcia objektu ZŠ

65.899,02

65.899,02

0

Rekonštrukcia MŠ

29.600,00

29.600,00

0

Regenerácia centra obce –
kapitálové fin. prostriedky

26.858,75

26.858,75

0

190.586,85

0

15.832,00

15.832,00

0

777.537,21

776.273,73

1.263,48

Regenerácia centra obce – 190.586,85
kapitálové fin. prostriedky
Rekonštrukcia
v základnej škole

WC

b/ Finančné usporiadanie voči organizáciám a združeniam
Žiadateľ
Poskytnuté
Použité
Rozdiel
Účelové určenie dotácie
prostriedky prostriedky
Združenie FC Výčapy - Opatovce
10 627
10626,71
0,29
FS NÁDEJ
400
399,92
0,08
OZ Škôlkarik
250
250
0
Klub mladých športových nádejí
1200
1184,16
15,84
Športový klub stolného tenisu
800
800
0
ZO Jednoty dôchodcov
1300
1299,36
0,64
Spolu:
14 577
14 560,15
16,85

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výpomoci
Zúčtovanie medzi sub.VS
Časové rozlíšenie
Spolu

ZS k 01.01.2013
5 957 668,08

KZ 31.12.2013
5 571 772,53

0
5 562 275,61
395 392,47
338 510,32

0
5 176 380,06
395 808,05
529 301,86

195,21
21 486,90
300 384,30
0
16443,91
3271,24
6 299 449 64

455,16
13 762,21
490 585,09
0
24 499,40
950,06
6 102 024,45
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PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia
majetku
Z toho:
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi
Spolu:

ZS k 01.01.2013
2 843 365,02

KZ k 31.12.2013
2 872 404,59

2 899 363,00
-55 997,98
1 167 085,29

2 843 365,03
29 039,56
893 580,77

630 933,80
57 726,21
459 619,88
2 288 999,33
18 300,00
505,40
6 299 449,64

611 988,65
33 755,14
231556,79
2 336 039,09
15 016,71
1 263,48
6 102 024,45

9. Prehľad o vývoji a stave dlhu k 31.12.2013
Obec eviduje k 31.12.2013 nasledovné záväzky:
Účet 321 000 – dodávatelia
Účet 323 000 – rezerva na dovolenky za rok 2013
Účet 323 001 – rezerva na audit účtovnej závierky
Účet 323 002 – rezerva-súdne trovy-súd Podhorany
Účet 324 010 – preddavky – Buday
Účet 324 013 – preddavky na energie-MUDr.Kolenčík
Účet 325 000 – vyúčtovanie nájomné byty
Účet 331 000 – zamestnanci
Účet 336 000 – sociálne a zdravotné poistenie
Účet 341 000 – daň z príjmu
Účet 342 000 – dane – daňový úrad
Účet 379 100 – 379 120 – voči nájomníkom
Účet 472 000 – sociálny fond
Spolu:

4.026,18 €
5.941,73 €
2.000,00 €
7.074.98 €
400,00 €
100,00 €
277,73 €
5.223,02 €
3.616,55 €
52,03 €
784,66 €
19.265,76 €
43,62 €
48.806,26 €

Obec uzatvorila v roku 2007 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu kaštieľa na obecný dom.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti v roku 2017. Splátky istiny sú mesačné, prvá splátka bola
v novembri 2008, splátky úrokov sú mesačné, prvá splátka bola v decembri 2007.
Výška úveru.
Výška čerpania v roku 2007:
Výška čerpania v roku 2008:
Výška splatenej istiny:
Zostatok k 31.12.2013:
Splatnosť:

331.939,19 €
175.261,02 €
156.678.17 €
199.807,40 €
132.131,79 €
25.05.2017
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Obec v roku 2007 uzatvorila Zmluvu o návratnom finančnom príspevku zo ŠFRB na
výstavbu bytových domov. Návratný finančný príspevok je dlhodobý s dobou splatnosti
v roku 2037. Splátky istiny a úroku sú mesačné.
Výška NFP zo ŠFRB:
Výška čerpania v roku 2007:
Výška čerpania v roku 2008:
Výška splatenej istiny:
Zostatok k 31.12.2013:
Splatnosť:

731.494,39 €
383.237,51 €
348.256,88 €
138.567,34 €
592.927,05 €
31.08.2037

Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu materskej školy. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti v roku 2022. Splátky istiny sú štvrťročné prvá splátka bola
31.12.2012.
Výška úveru.
Výška čerpania v roku 2012:
Výška splatenej istiny:
Zostatok k 31.12.2013:
Splatnosť:

148.000,00 €
148.000,00 €
48.575,00 €
99.425,00 €
31.03.2022

Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o krátkodobom úvere na prefinancovanie
rekonštrukcie základnej školy. Úver je krátkodobý z dobou splatnosti v roku 2013. Splátky
úroku sú mesačné a istina je splatná jednorázovo po prijatí dotácie z prostriedkov EÚ a ŠR na
investičnú akciu „Rekonštrukcia a modernizácia objektu základnej školy“.
Výška úveru.
Výška čerpania v roku 2012:
Výška splatenej istiny:
Zostatok k 31.12.2013:

144.610,69 €
144.610,69 €
144.610,69 €
0,00 €

10. Návrh uznesení
Záverečný účet obce za rok 2013 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 28.05.2014 v súlade
so zákonom č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov a zmien
a uzatvára ho výrokom : súhlas s celoročným hospodárením „bez výhrad“
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 443.279,49 EUR, zisteného 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,
na :
- tvorbu rezervného fondu v sume 100.000,-€
- tvorbu fondu obnovy dediny v sume 343.279,49 €
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu Obce Výčapy - Opatovce za rok 2013

...............................................................
Ing. Jozef Holúbek
starosta obce

Vypracovala: Bc. Daša Dávidová

Návrh Záverečného účtu za rok 2013 vyvesený na úradnej tabuli obce od 13.05.2014 do
28.05.2014
Návrh Záverečného účtu za rok 2013 zverejnený na internetovej stránke obce od 13.05.2014
do 28.05.2014

