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Záverečný účet Obce Prašice za rok 2013 
 

 

A.  Rozpočet obce na rok 2013  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2013. 

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený 

ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako 

vyrovnaný.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č.19/2012.  

Bol zmenený štyrikrát: 

1. zmena schválená dňa 27.06.2013, uznesením č. 33/2013; 

2. zmena schválená dňa 30.08.2013, uznesením č. 57/2013; 

3. zmena schválená dňa 10.10.2013, uznesením č. 69/2013; 

4. zmena schválená dňa 16.12.2013, uznesením č. 90/2013.  

 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: 

 

 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2013 - po poslednej úprave: 
 

Rozpočet obce v EUR: 

 

 

 

 

 

z toho:  

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy celkom 1.641.460,00 

Výdavky celkom 1.551.610,00 

Hospodárenie obce – prebytok +89.850,00 

Bežné príjmy – obec 1.144.030,00 

Bežné príjmy – ZŠ 36.160,00 

Bežné výdavky – obec 483.800,00 

Bežné výdavky – ZŠ 512.665,00 

Prebytok bežného rozpočtu +183.725,00 

Kapitálové príjmy 457.830,00 

Kapitálové výdavky 463.345,00 

Schodok kapitálového rozpočtu  -5.515,00 

Príjmové finančné operácie 3.440,00 

Výdavkové finančné operácie 91.800,00 

Hospodárenie z fin. operácií - 

schodok 

-88.360,00 
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B.  Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR  
 

Bežné, kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie a príjmy RO s právnou 

subjektivitou: 

Rozpočet na rok 2013 v 

EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

1.641.460,00 1.639.768,37 100,00% 

 

 

BEŽNÉ PRÍJMY: 

 

Rozpočet na rok 2013 

v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

1.144.030,00 1.144.135,47 100,00% 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy – účet 100:  
  

Rozpočet na rok 2013 

v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

593.120,00 593.331,26 100,00% 

 

Z toho: 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – účet 111:  

 

Rozpočet na rok 2013 

v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

457.100,00 456.309,14 100,00% 

 

 

b) Daň z nehnuteľností - 121: 

 

Rozpočet na rok 2013 

v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

83.565,00 83.592,62 100,00% 

 

Daň z nehnuteľností: 

 daň z pozemkov – účet 121001 – 42.294,47 EUR 

 daň zo stavieb – účet 121002 – 41.142,93 EUR 

 daň z bytov – účet 121003 – 155,22 EUR 
 

 

c) Miestne dane – 133: 

 

Rozpočet na rok 2013 

v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

52.455,00 53.429,50 102,00% 
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Miestne dane: 

 daň za psa – účet 133001 – 1.778,57 EUR 

 daň za nevýherné hracie automaty – účet 133003 – 866,67 EUR 

 daň za ubytovanie  – účet 133006 – 7.674,14 EUR 

 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – účet 133013 – 43.110,12 

EUR 

 

Za rozpočtový rok bolo uhradených 83.592,62 EUR dane z nehnuteľností, za nedoplatky 

z minulých rokov 197,94 EUR.  

 

K 31.12.2013 za rok 2013 obec eviduje daňové pohľadávky vo výške 3.459,30 EUR: 

 

Daňová 

pohľadávka 

Celkom 

v EUR 

Rok 

2013     

v EUR 

Rok 

2012     

v EUR 

Rok 

2011     

v EUR 

Rok 

2010 

v EUR 

Rok 

2009 

v EUR 

Rok 

2008 

v EUR 

Rok 

2007 

v EUR 

Daň 

z nehnuteľností 

– účet 121 

1.394,33 687,87 269,62 151,55 158,55 0,00 72,64 54,10 

Daň za psa – 

účet 133001 
1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daň za užívanie 

verejného 

priestranstva – 

účet 133012 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daň za 

nevýherné 

hracie prístroje 

– účet 133003 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daň za predajné 

automaty – účet 

133004 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daň za 

ubytovanie – 

účet 133006 

837,24 731,64 105,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poplatok za 

komunálny 

odpad a drobný 

stavebný odpad 

– účet 133013 

1.226,09 461,34 119,10 150,40 267,20 198,20 29,85 0,00 

Celkom v EUR 3.459,30 1.882,49 494,32 301,95 425,75 198,20 102,49 54,10 

 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy – účet 200:  
  

Rozpočet na rok 2013 

v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

168.670,00 168.581,87 100,00% 
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Z toho: 

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku – účet 212: 

 

Rozpočet na rok 2013 

v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

114.690,00 114.810,48 100,00% 

 

Patrí sem príjem: 

- z prenajatých pozemkov vo výške 14.161,38 EUR (účet 212002); 

- z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 99.649,07 EUR (účet 212003); 

- z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení vo výške 1.000,03 EUR (účet 212004). 

 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – účet 220: 

 

Rozpočet na rok 2013 

v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

18.780,00 18.616,15 99,00% 

 

Patrí sem príjem: 

- ostatné poplatky vo výške 8.949,50 EUR (účet 221004); 

- pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 250,00 EUR (účet 222003); 

- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 9.416,65 EUR (účet 

223001). 

 

 

c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov a ážio – účet 240: 

 

Rozpočet na rok 2013 

v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

120,00 115,41 96,00% 

 

 Patria sem úroky z tuzemských vkladov. 

 

 

d) Iné nedaňové príjmy – účet 290: 

 

Rozpočet na rok 2013 

v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

35.080,00 35.039,83 100,00% 

 

 Patria sem príjmy: z náhrad z poistného planenia vo výške 164,56 EUR; z odvodov 

z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 266,26 EUR; príjmy z dobropisov vo 

výške 577,15 EUR; príjmy z vratiek vo výške 10.016,96 EUR; príjmy z refundácie vo výške 

23.948,19 EUR; a iné príjmy vo výške 66,71 EUR. 
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3) Bežné príjmy – granty a transfery – účet 310: 
  

Obec v roku 2013 prijala nasledovné bežné granty a transfery: 

 

P. č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

1. PPD Prašice 350,00 Oprava Domu smútku 

2. ÚPSVaR Topoľčany 2.628,42 Školstvo - hmotná núdza (strava, 

školské potreby, štipendium) 

3. Obvodný úrad Topoľčany 668,91 REGOB 

4. Obvodný úrad Topoľčany 4.838,45 Matrika 

5. OÚ Nitra – odbor školstva 318.124,00 Mzdy a energie – normatívne fin. 

prostriedky 

6. OÚ Nitra – odbor školstva 11.067,00 Dopravné – nenormatívne 

finančné prostriedky 

7. OÚ Nitra – odbor školstva 6.775,00 Vzdelávacie poukazy – 

nenormatívne fin. prostriedky 

8. OÚ Nitra – odbor školstva 3.533,00 Materská škola – predškolská 

výchova 

9. OÚ Nitra – odbor školstva 1.167,00 Príspevok pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

10. OÚ Nitra – odbor školstva 200,00 Príspevok za mimoriadne 

výsledky žiakov 

11. OÚ Nitra – odbor školstva 1.519,00 Odchodné 

12. OÚ Nitra – odbor školstva 2.197,00 Kredit. príplatky pre pedagógov 

13. Obec Velušovce, Závada a 

Podhradie 

161,72 Preprava žiakov ZŠ autobusom 

14. MŽP SR 212,69 Životné prostredie 

15. MDVVaRR SR 2.169,69 Spoločný stavebný úrad 

16. MDVVaRR SR 126,47 Pozem. komun. a cestná doprava 

17. Ministerstvo životného 

prostredia SR 

320,94 Geotermálna energia 

18. NSK Nitra (VÚC) 240,00 Kultúra – Detská olympiáda 

19. Ministerstvo dopravy, 

výstavby a reg. rozvoja SR 

6.043,41 Oprava výtlkov miestnych 

komunikácií 

20. Ministerstvo financií 6.707,00 Navýšenie miezd o 5% pre ZŠ s 

MŠ 

21. ÚPSVaR Topoľčany 10.691,44 Aktivačné práce 

22. Obvodný úrad Topoľčany 2.240,00 Voľby do VÚC,  I. a II. kolo 

23. Obvodný úrad Topoľčany 241,20 Odmena skladníkovi CO 

 Celkom v EUR 382.222,34  

 

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

 

Rozpočet na rok 2013 

v EUR 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR 

% plnenia 

457.830,00 456.032,81 100,00% 

 

1) Kapitálové príjmy – z predaja kapitálových aktív - účet 231:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

1.700,00 1.700,00 100,00% 

 
Patria sem príjmy: z predaja dvoch motorových vozidiel – autobusu v hodnote 1.300,00 

EUR a požiarnej avie v hodnote 400,00 EUR. 

 

2) Kapitálové príjmy – z predaja pozemkov a nehmotných aktív - účet 233:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

66.760,00 64.965,81 97,00% 

 

3) Kapitálové príjmy – granty a transféry - účet 320:  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

389.370,00 389.367,00 100,00% 

 

 

Obec v roku 2013 prijala nasledovné kapitálové granty a transfery: 

 

P. č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

1. Ministerstvo vnútra SR 5.000,00 Kamerový systém v obci  

2. Úrad vlády SR 15.000,00 Rekonštrukcia MK Partizánska 

3. Environmentálny fond  344.727,00 Výstavba kanalizácie 

4. Environmentálny fond  21.505,00 Odvodňovací kanál - Partizánska 

5. VÚC Nitra (MAS SOTDUM) 3.135,00 Rekonštrukcia chodníka pre 

peších – Partizánska ulica 

 Celkom v EUR 389.367,00  

 

 

 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

3.440,00 3.442,94 100,00% 

 

Z toho: 

 

 V roku 2012 Základná škola s Materskou školou prijala bežný transfer od Krajského 

školského úradu v Nitre na dopravné pre žiakov ZŠ v celkovej výške 12.195,00 EUR. 

Z tohto transferu nevyčerpala sumu 1.529,72 EUR, ktorá sa preniesla do roku 2013, 



 9 

kedy bude účelovo použitá na dopravné pre žiakov ZŠ. Transfer bol v roku 2013 

vyúčtovaný Obvodnému úradu v Nitre, odbor školstva. 

 V roku 2013 bol realizovaný prevod prostriedkov z peňažných fondov, konkrétne 

z fondu opráv vo výške 1.913,22 EUR.  Prostriedky z fondu opráv boli použité na 

úhradu nákladov na opravy a údržby 44 nájomných bytových domov. 

 

 

PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU 

SUBJEKTIVITOU: 

 

 
Bežné príjmy: 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

36.160,00 36.157,15 100,00% 

 

Obec má zriadenú 1 rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou: Základná škola 

s materskou školou Prašice. 

 

Bežné príjmy RO pozostávajú z: 

 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (účet 223001): 5.272,75 EUR 

 Poplatky za školy a školské zariadenia (účet 223002): 5.907,00 EUR 

 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce (účet 312007): 24.727,40 EUR 

 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu VÚC (účet 312008): 250,00 EUR 

 

 

Kapitálové príjmy: 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0,00 0,00 0,00% 

 

 

Príjmové finančné operácie: 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0,00 0,00 0,00% 

 

 

 

C.  Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v EUR  

 
Bežné, kapitálové výdavky, výdavkové finančné operácie, výdavky RO s právnou 

subjektivitou : 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

1.551.610,00 1.571.482,32 101,00% 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY: 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

483.800,00 484.489,72 100,00% 
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1) Bežné výdavky – účet 600: 
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

483.800,00 484.489,72 100,00% 

 

 

V tom:              v EUR 

Funkčná klasifikácia Rozpočet 

na rok 2013 

Skutočnosť 

k 

31.12.2013 

% 

plnenia 

01.1.1.6 - Obce 157.390,00 157.328,98 100,00% 

01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť 9.150,00 9.149,30 100,00% 

01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 2.240,00 2.240,61 100,00% 

01.7.0 – Transakcie verejného dlhu 25.525,00 25.592,58 100,00% 

03.2.0 – Ochrana pred požiarmi 8.840,00 8.906,71 101,00% 

04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť 9.365,00 9.366,17 100,00% 

04.4.3 - Výstavba 10.880,00 10.919,47 100,00% 

04.5.1 – Cestná doprava 5.785,00 5.774,89 100,00% 

04.5.1.2 – Výstavba a oprava diaľnic a ciest 6.055,00 6.051,60 100,00% 

04.5.1.3 – Správa a údržba ciest 1.660,00 1.659,08 100,00% 

04.7.3 – Cestovný ruch 4.860,00 5.307,58 109,00% 

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi 51.270,00 51.211,25 100,00% 

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami 19.255,00 19.241,60 100,00% 

05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny 3.310,00 3.356,40 101,00% 

06.1.0 – Rozvoj bývania 11.855,00 12.127,31 102,00% 

06.2.0 – Rozvoj obcí 68.125,00 67.655,37 99,00% 

06.4.0 – Verejné osvetlenie 15.070,00 15.063,74 100,00% 

07.2.1 – Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť 15.570,00 15.562,15 100,00% 

08.2.0 – Kultúrne služby 29.045,00 28.907,93 100,00% 

08.2.0.5 - Knižnice 580,00 573,26 99,00% 

08.2.0.9 – Ostatné kultúrne služby vrátane kultúr. domov 11.985,00 11.974,25 100,00% 

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby 515,00 511,00 99,00% 

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby 2.500,00 2.497,99 100,00% 

10.2.0 - Staroba 5.360,00 5.360,84 100,00% 

10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby - staroba  4.640,00 4.980,15 107,00% 

10.4.0 – Rodina a deti 2.120,00 2.259,51 107,00% 

10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi 850,00 910,00 107,00% 

Spolu 483.800,00 484.489,72 100,00% 

 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – účet 610: 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

139.045,00 138.517,26 100,00% 

 

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra obce, matriky, 

spoločného stavebného úradu, aktivačných pracovníkov. 
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b) Poistné a príspevok do poisťovní – účet 620: 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

49.050,00 48.950,28 100,00% 

 

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby – účet 630: 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

243.970,00 244.943,58 100,00% 

 

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery – účet 640: 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

26.230,00 26.508,02 101,00% 

 

 Patria sem výdavky na bežné transfery pre OFK Prašice, Kynologický klub, Centrá 

voľného času, členské príspevky, príspevky na stravu, nemocenské dávky, sociálna výpomoc 

jednotlivcom. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami – účet 650: 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

25.505,00 25.570,58 100,00% 

 

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

463.345,00 482.533,46 104,00% 

 

1) Kapitálové výdavky – účet 710: 
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

463.345,00 482.533,46 104,00% 

 

 

V tom:             v EUR 

Funkčná klasifikácia Rozpočet 

na rok 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

% 

plnenia 

04.5.1 – Cestná doprava 11.430,00 11.430,00 100,00% 

04.5.1.2 – Výstavba a oprava diaľnic a ciest 27.415,00 30.533,09 111,00% 
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04.5.1.3 – Správa a údržba ciest 25.150,00 35.151,76 140,00% 

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami 370.045,00 370.041,70 100,00% 

06.2.0 – Rozvoj obcí 10.660,00 10.516,91 99,00% 

06.4.0 – Verejné osvetlenie 18.210,00 24.424,00 134,00% 

07.2.1 – Všeobecná lek. zdrav. starostlivosť 435,00 436,00 100,00% 

Spolu 463.345,00 482.533,46 104,00% 

 

 

a) Cestná doprava: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- rekonštrukcia miestnej komunikácie 1. mája vo výške 11.430,00 EUR. 

 

b) Výstavba a oprava diaľnic a ciest: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- rekonštrukcia chodníka pre peších na ulici Partizánska vo výške 7.628,45 EUR; 

- rekonštrukcia odvodňovacieho kanála na ulici Partizánska vo výške 22.904,64 EUR. 

 

c) Správa a údržba ciest: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- náklady na projektovú dokumentáciu akcie Rekonštrukcia MK Partizánska vo výške 

6.120,00 EUR; 

- náklady na rekonštrukciu MK Partizánska vo výške 29.031,76 EUR. 

 

d) Nakladanie s odpadovými vodami: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- výstavba kanalizácie 3. stavba vo výške 363.133,16 EUR; 

- náklady na projektovú dokumentáciu akcie Výstavba kanalizácie 4. stavba vo výške 

6.908,54 EUR. 

 

e) Rozvoj obcí: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- obstaranie územného plánu – zmeny a dodatky vo výške 54,37 EUR; 

- nákup sporáku do kuchyne školskej jedálne vo výške 4.162,61 EUR; 

- obstaranie kamerového systému na obci vo výške 6.299,93 EUR. 

 

f) Verejné osvetlenie: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci vo výške 24.424,00 EUR. 

 

g) Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- rekonštrukcia zdravotného strediska v obci vo výške 436,00 EUR. 

 

 

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

91.800,00 91.794,76 100,00% 
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1) Výdavkové finančné operácie – účet 800: 
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

91.800,00 91.794,76 100,00% 

 

Sú tu zahrnuté splátky istín z prijatých úverov – Prima banka, SZRB a ŠFRB 

(výstavba 13+8 b. j.; 7 b. j.; 8 b .j. blok „A+B“, sociálnych zariadení v RO Duchonka, 

rekonštrukcia ZŠ s MŠ, revitalizácia centrálnej časti obce) – vo výške 91.794,76 EUR.  

 

 

 VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU: 
  

a) Bežné výdavky:  

 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2032 % plnenia 

512.665,00 512.664,38 100,00% 

 

 Patria sem finančné prostriedky poskytnuté Základnej škole s materskou školou 

Prašice v nasledovných kapitolách: 

 Prenesené kompetencie (poskytnuté Obvodným úradom v Nitre, odbor školstva): 

345.659,80 EUR; z toho: 

- Mzdy: 256.954,00 EUR; 

- Tovary a služby: 61.170,00 EUR; 

- Vzdelávacie poukazy: 6.775,00 EUR; 

- Dopravné žiakom: 11.067,00 EUR; 

- Dopravné žiakom z roku 2012 – príjem do r. 2013: 1.529,72 EUR; 

- Dopravné žiakom nevyčerpané v r. 2013 – presun do r. 2014: -451,92 EUR 

- Materská škola – predškolská výchova: 3.533,00 EUR; 

- Príspevky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: 1.167,00 EUR; 

- Mimoriadne výsledky žiakov: 200,00 EUR; 

- Odchodné: 1.519,00 EUR; 

- Kreditové príplatky pre pedagógov: 2.197,00 EUR. 

 Originálne kompetencie (poskytnuté obcou Prašice): 128.067,60 EUR; z toho: 

- Mzdy: 107.440,94 EUR; 

- Tovary a služby: 19.699,06 EUR; 

- Cestovné žiakom (Okšov Mlyn, Nový Svet, Duchonka): 927,60 EUR. 

 Hmotná núdza (poskytnutá ÚPSVaR Topoľčany): 2.574,17 EUR (strava: 2.109,37 

EUR, školské potreby: 464,80 EUR). Celkový príjem dotácie na stravu bol v hodnote 

2.163,62 EUR, z toho nevyčerpaná dotácia bola vo výške 54,25 EUR – v decembri 

2013 vrátené späť ÚPSVaR Topoľčany. 

 Neinvestičný poplatok –transfer (od ZŠ) v hodnote 5.907,00 EUR (zozbierané fin. 

prostriedky od rodičov detí na nákup kníh, pomôcok pre deti, ...) nie je zahrnutý 

v rozpočtových príjmoch a výdavkoch obce, Základná škola ich má v príjmovej i vo 

výdavkovej časti rozpočtu. 

 Dotácia z Ministerstva financií na 5%-né navýšenie tarifných platov pedagogických 

a nepedagogických pracovníkov MŠ v hodnote 4.368,27 EUR. Príjem finančných 

prostriedkov je zahrnutý v rozpočte obce a výdaj je zahrnutý v rozpočte ZŠ s MŠ. 

Celkový príjem dotácie bol v hodnote 6.707,00 EUR, z toho nevyčerpaná dotácia bola 

vo výške 2.338,73 EUR – presun do r. 2014, kedy bola dotácia vrátená späť MF SR. 
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 Dotácia od NSK na podporu kultúry a športu v hodnote 250,00 EUR nie je zahrnutá 

v rozpočtových príjmoch a výdavkoch obce, Základná škola ich má v príjmovej i vo 

výdavkovej časti rozpočtu. 

 Príjmy za stravu, réžiu a energie v školskej jedálni v hodnote 25.837,54 EUR nie sú 

zahrnuté v rozpočtových príjmoch a výdavkoch obce, Základná škola ich má 

v príjmovej i vo výdavkovej časti rozpočtu. Sú to príjmy za stravovanie cudzích 

stravníkov - stravníkov z Domova sociálnych služieb „Môj domov“ v školskej jedálni. 

 

b) Kapitálové výdavky:  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0,00 0,00 0,00% 

 

c) Výdavkové finančné operácie:  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0,00 0,00 0,00% 

 

 

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

1. Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2013 pozostáva z nasledovných kapitol:  
 

V EUR Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

Bežný rozpočet    

Príjmy – obec 978.900,00 1.144.030,00 1.144.135,47 

Príjmy – ZŠ (originálne 

a prenesené kompetencie) 

36.450,00 36.160,00 36.157,15 

Výdavky - obec 429.755,00 483.800,00 484.489,72 

Výdavky – ZŠ (originálne 

a prenesené kompetencie) 

490.420,00 512.665,00 512.664,38 

Výsledok hospodárenia 

bežného rozpočtu 

/prebytok/ 

+95.175,00 +183.725,00 +183.138,52 

Kapitálový rozpočet    

Príjmy – obec 44.425,00 457.830,00 456.032,81 

Výdavky - obec 44.425,00 463.345,00 482.533,46 

Výsledok hospodárenia 

kapitálového rozpočtu 

/schodok/ 

0,00 -5.515,00 -26.500,65 

Finančné operácie    

Príjmy – obec 1.000,00 3.440,00 3.442,94 

Výdavky - obec 96.175,00 91.800,00 91.794,76 

Výsledok hospodárenia 

finančných operácií 

/schodok/ 

-95.175,00 -88.360,00 -88.351,82 

Výsledok hospodárenia 

/prebytok/ 

0,00 +89.850,00 +68.286,05 
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 Obec Prašice skončila rozpočtový rok 2013 s prebytkom rozpočtu vo výške 

156.637,87 EUR.  
 

 Rozpočtový výsledok hospodárenia obce podľa § 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 sa zisťuje sumarizáciou bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu za 

daný rozpočtový rok nasledovne: 

Bežný rozpočet vykazuje prebytok vo výške 183.138,52 EUR; 

Kapitálový rozpočet vykazuje schodok vo výške 26.500,65 EUR; 

Celkový výsledok hospodárenia obce za rok 2013 je prebytok vo výške 156.637,87 EUR. 

 

 

Prebytok bežného rozpočtu: 

v centoch:  

Bežné príjmy Bežné výdavky Rozdiel - HV 

1.180.292,62 997.154,10 +183.138,52 

 

 

Schodok kapitálového rozpočtu: 

v centoch:  

Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Rozdiel - HV 

456.032,81 482.533,46 -26.500,65 

 

Výsledok hospodárenia: 

v centoch:  

Prebytok bežného rozpočtu Schodok kapitálového 

rozpočtu 

Rozdiel - HV 

+183.138,52 -26.500,65 +156.637,87 

 

Finančné operácie: 

v centoch:  

Príjmové FO Výdavkové FO Rozdiel - HV 

3.442,94 91.794,76 -88.351,82 

 

CELKOVO = bežný rozpočet + kapitálový rozpočet + finančné operácie : 

v centoch:  

CELKOVO PRÍJMY CELKOVO VÝDAVKY Rozdiel - HV 

1.639.768,37 1.571.482,32 +68.286,05 

  

 Celkový výsledok hospodárenia bol vypočítaný podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  
 Paragraf 16 ods. 6 uvedeného zákona charakterizuje vzniknutý prebytok alebo 

schodok obce s odvolaním sa na § 10 ods. 3 písm. a) a b). Odvolanie sa na § 10 ods. 3 písm. 

a) a b) cituje, čo tvorí rozpočet obce a z čoho sa vypočíta výsledok hospodárenia. Výsledok 

hospodárenia sa podľa tohto zákona vypočíta nasledovne: 

(bežné príjmy - bežné výdavky) + (kapitálové príjmy – kapitálové výdavky) = 

prebytok/schodok rozpočtu obce 
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REKAPITULÁCIA výsledku hospodárenia za r. 2013: 

 

 

 Bežný rozpočet – prebytok vo výške 183.138,52 EUR. 

Na vykrytie bežných výdavkov boli použité príjmové finančné operácie vo výške 3.442,94 

EUR: nevyčerpané dopravné z r. 2012 v hodnote 1.529,72 EUR; nevyčerpané prostriedky 

z fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v hodnote 1.913,22 EUR. 

Z tohto dôvodu celkový prebytok bežného rozpočtu vo výške 186.581,46 EUR (183.138,52 

EUR + 3.442,94 EUR) bol použitý na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 

26.500,65 EUR a výdavkových finančných operácií (splátky istín úverov) vo výške 91.794,76 

EUR: 

 

 

Prebytok bežného rozpočtu (bežné príjmy – bežné výdavky) + 183.138,52 EUR 

Presun nevyčerpaných prostriedkov na dopravné z r. 2012 a z fondu 

prevádzky, údržby a opráv – príjem do rozpočtu obce cez príjmové FO  
+ 3.442,94 EUR 

Schodok kapitálového rozpočtu (kapitál. príjmy – kapitál. výdavky) - 26.500,65 EUR 

Splátky istín úverov cez výdavkové FO – boli vykryté z prebytku  

bežného rozpočtu obce 
- 91.794,76 EUR 

CELKOM – rozdiel: Výsledok hospodárenia - prebytok + 68.286,05 EUR 

 

  

Výsledok rozpočtového hospodárenia  
príjmy výdavky výsledok

bežný rozpočet 1 180 292,62 997 154,10 183 138,52

kapitálový rozpočet 456 032,81 482 533,46 -26 500,65

156 637,87

finančné operácie 3 442,94 91 794,76 -88 351,82

použitie rezervného fondu 0,00 0,00 0,00

-88 351,82

68 286,05
výsledok celkového hospodárenia = stav na účtoch

prebytok - schodok

výsledok  rozpočtového hospodárenia

prebytok - schodok

finančné operácie - schodok 

mimorozpočtové zdroje ŠJ, SF, RF
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Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Pre účely tvorby rezervného fondu a ostatných fondov bude obec postupovať podľa 

nasledujúcej tabuľky:  

 
príjmy výdavky výsledok

bežný rozpočet 1 180 292,62 997 154,10 183 138,52 183 138,52

kapitálový rozpočet 456 032,81 482 533,46 -26 500,65 -26 500,65

156 637,87 156 637,87

156 637,87 156 637,87

finančné operácie 3 442,94 91 794,76 -88 351,82 -88 351,82

Rezervný fond 0,00 0,00 0,00 0,00

Doúčt. z min. rokov 0,00 0,00 0,00

-88 351,82 -88 351,82

2 790,65

68 286,05 65 495,40

výsledok  rozpočtového hospodárenia

mimorozpočtové zdroje ŠJ

rezervný fond

nevyčerpaná dotácia 

výsledok hospodárenia 

sociálny fond

depozit

korekcia výsledku  rozpočtového hospodárenia

pre tvorbu fondov

finančné operácie 

mimorozpočtové zdroje  

zdroje pre rok 2013 - nevyčerpané dopravné, 5% na mzdy         2790,65                      

úverové krytie                       

 
 
 Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za 

rok 2013 vo výške 65.495,40 EUR. 

 

 

2. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013:   
 

 Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov 

účtovaných na účtoch  účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch  účtovnej triedy 5 

(okrem účtov 591 a 595) 

 

T 6. Výnosy  1.059.911,27 EUR 

T 5. Náklady ( bez účtu 591) 1.114.783,09 EUR 

Výsledok hospodárenia pred zdanením - 54.871,82 EUR 

591 Splatná daň z príjmov 21,66 EUR   

Účtovný výsledok hospodárenia - 54.893,48 EUR  

 

Celkový účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013 je vo výške:  - 54.893,48 EUR  

/strata/ 

 

 

Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2013:             - 54.893,48 EUR 

Účtovná trieda 6 – VÝNOSY               1.059.911,27 EUR 

Účtovná trieda 5 – NÁKLADY              1.114.804,75 EUR  

Účtovný výsledok hospodárenia      - 54.893,48 EUR 

 

 Nakoľko obec v roku 2013 mala vyššie náklady ako výnosy  /vysoké náklady boli 

hlavne na odpisovanie majetku obce/, vznikol záporný výsledok hospodárenia. 
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      Účtovný  výsledok  hospodárenia za rok 2013 – strata, bude v roku 2014 preúčtovaný  

nasledovne: 

   

- usporiadanie záporného výsledku hospodárenia: 428 / 431      

 

 

 

1./ Účtovný výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie zriadenej obcou – Základnej 

školy s Materskou školou v Prašiciach za rok 2013: 

 

Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2013:              + 2.365,77 EUR 

Účtovná trieda 6 – VÝNOSY      671.607,83 EUR 

Účtovná trieda 5 – NÁKLADY      669.242,06 EUR  

Účtovný výsledok hospodárenia – zisk     + 2.365,77 EUR 

 

 

 

E. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu 

a fondu opráv 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.. Vedie sa na 

samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. 

 Zostatok prebytku bežného rozpočtu vo výške 183.138,52 EUR, zostatok schodku 

kapitálového rozpočtu vo výške 26.500,65 EUR a zostatok schodku finančných operácií vo 

výške 88.351,82 EUR tvorí základ pre výpočet tvorby rezervného fondu. Podľa § 16 ods. 6 

Zákona č. 583/2004 nevyčerpané účelovo určené prostriedky sa na účely tvorby peňažných 

fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú.  
 Z tohto dôvodu je potrebné z celkového VH odpočítať nevyčerpanú dotáciu na 

dopravné z r. 2013 vo výške 451,92 EUR, ktorá sa presúva do rozpočtu obce v r. 2014 cez 

príjmové FO a výdavok bude rozpočtovať ZŠ cez svoje bežné výdavky, a treba odpočítať 

nevyčerpanú dotáciu na 5%-ne navýšenie miezd pedagogických a nepedagogických 

pracovníkov MŠ vo výške 2.338,73 EUR, ktorá bude v r. 2014 vrátená späť MF SR:  

+ 68.286,05 EUR (výsledok hospodárenia bežného, kapitálového rozpočtu a finančných 

operácií – prebytok) – 2.790,65 EUR (nevyčerpané dopravné z r. 2013+nevyčerpaná 

dotácia na 5%-né navýšenie miezd MŠ) = 65.495,40 EUR. 

 Obec za r. 2013 dosiahla celkový výsledok hospodárenia vo výške 65.495,40 EUR, 

ktorý z dôvodu nevytvárania iných fondov v plnej výške odvedie do rezervného fondu obce. 

 

 

v EUR              

Názov Počiatočný stav 

k 01.01.2013 

Prírastky - 

tvorba 

Úbytky – 

čerpanie 

Konečný stav 

k 31.12.2013 

Rezervný fond – účet 22124 23,37 5.580,53 0,07 5.603,83 
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Pohyby na účte rezervného fondu za r. 2013: 

 

Rezervný fond – účet 22124  Pohyby v EUR 

Počiatočný stav k 01.01.2013 23,37 EUR 

Prírastky, z toho: 5.580,53 EUR 

Z prebytku hospodárenia za r. 2012  5.580,11 EUR 

Úroky 0,42 EUR 

Úbytky, z toho: 0,07 EUR 

Zrážková daň 0,07 EUR 

Konečný stav k 31.12.2013 5.603,83 EUR 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva. 

 

v EUR              

Názov Počiatočný stav 

k 01.01.2013 

Prírastky - 

tvorba 

Úbytky – 

čerpanie 

Konečný stav 

k 31.12.2013 

Sociálny fond – účet 47201 413,46 1.074,90 1.053,86 434,50 

 

 

Pohyby na účte sociálneho fondu za r. 2013: 

 

Sociálny fond – účet 47201 Pohyby v EUR 

Počiatočný stav k 01.01.2013 413,46 EUR 

Prírastky, z toho: 1.074,90 EUR 

Povinný prídel  1.074,90 EUR 

Úbytky, z toho: 1.053,86 EUR 

Čerpanie SF na stravu - stravné lístky pre zamestnancov 1.053,86 EUR 

Konečný stav k 31.12.2013 434,50 EUR 

 

 

Fond opráv 

Tvorbu fondu opráv uskutočňujú nájomcovia nájomných bytových domov 

v pravidelných platbách v mesačnom nájomnom. Stanovenie výšky fondu opráv bolo 

realizované v súlade s platnou legislatívou a vyhláškami v danom období. Použitie fondu 

opráv je upravené podľa platnej legislatívy a finančné prostriedky vo FO je možné čerpať len 

na opravy väčšieho rozsahu. 

Od 01.07.2013 obec uzatvorila Mandátnu zmluvu so spoločnosťou Hermann SK na 

správu nájomných bytových domov. Od tohto dátumu sa príspevky do fondu opráv 

a prevádzky od nájomcov poukazujú tejto spoločnosti s tým zreteľom, že obec naďalej 

hospodári s týmito finančnými prostriedkami. 

 V r. 2013 sa účty fondu opráv 379AÚ preúčtovali na účty nevysporiadaného výsledku 

hospodárenia minulých rokov 428AÚ. 

 

 

 



 20 

v EUR              

Názov Počiatočný 

stav 

k 01.01.2013 

Prírastky 

- tvorba 

Úbytky – 

čerpanie 

Presuny Konečný 

stav 

k 31.12.2013 

Fond opráv 13 BJ – 

účet 37903  

5.285,78 0,00 0,00 -5.285,78 0,00 

Fond opráv 13 BJ – 

účet 4288 

0,00 0,00 0,00 +5.285,78 5.285,78 

Fond opráv 8 BJ – 

účet 379031 

4.412,45 0,00 0,00 -4.412,45 0,00 

Fond opráv 8 BJ – 

účet 4289 

0,00 0,00 0,00 +4.412,45 4.412,45 

Fond opráv 7 BJ – 

účet 379032 

3.057,70 0,00 0,00 -3.057,70 0,00 

Fond opráv 7 BJ – 

účet 42810 

0,00 0,00 0,00 +3.057,70 3.057,70 

Fond opráv 8 BJ 

„B“ – účet 379033 

5.259,27 0,00 0,00 -5.259,27 0,00 

Fond opráv 8 BJ 

„B“ – účet 42811 

0,00 0,00 0,00 +5.259,27 5.259,27 

Fond opráv 8 BJ 

„A“ – účet 379034 

5.140,07 0,00 0,00 -5.140,07 0,00 

Fond opráv 8 BJ 

„A“ – účet 42812 

0,00 0,00 0,00 +5.140,07 5.140,07 

 

 

Pohyby na účte fondu opráv za r. 2013: 

 

Fond opráv - účet 379AÚ Pohyby v EUR 

Počiatočný stav k 01.01.2013 23.155,27 EUR 

Prírastky – tvorba 0,00 EUR 

Úbytky - čerpanie 0,00 EUR 

Presuny (+23.155,27 EUR; -23.155,27 EUR) 0,00 EUR 

Konečný stav k 31.12.2013 23.155,27 EUR 
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F.  Finančné usporiadanie vzťahov voči:  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným 

alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 

osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné 

vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

 

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám – 

rozpočtová organizácia: Základná škola s materskou školou 

 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

v EUR 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

Rozdiel - 

vrátenie 

Základná škola 

s materskou školou 
159.812,14  159.812,14  0,00  

 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy (ŠR, VÚC) 

 

v EUR 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

Rozdiel - 

vrátenie 

Základná škola 

s materskou školou 
355.697,14  352.852,24  2.844,90  
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B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

v EUR 

Poskytovateľ 

 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť: 

školstvo, matrika, .... 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2013 

 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2013 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

 

 

- 5 - 

ÚPSVaR Topoľčany Školstvo – hmotná 

núdza – bežné 

výdavky 

2.628,42 2.574,17 54,25 – 

vrátený 

prísp. za  

stravu 

ÚPSVaR 

v r. 2013 

Obvodný úrad 

Topoľčany 
Voľby do VÚC – 

bežné výdavky 

2.240,00 1.787,41 452,59 – 

vrátené 

ObÚ v r. 

2013 

Obvodný úrad 

Topoľčany 
Hlásenie pobytu 

občanov  - bežné 

výdavky 

668,91 668,91 0,00 

Obvodný úrad 

Topoľčany 

Matrika- bežné 

výdavky 

4.838,45 4.838,45 0,00 

Obvodný úrad Nitra, 

odbor školstva 
Školstvo – prenesený 

výkon – bežné 

výdavky 

344.582,00 344.130,08 451,92 -  

presun do r. 

2014 

Ministerstvo životného 

prostredia SR 
Životné prostredie – 

prenesený výkon – 

bežné výdavky 

212,69 212,69 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho rozvoja 

SR 

Stavebný úrad – 

prenesený výkon – 

bežné výdavky 

2.169,69 2.169,69 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho rozvoja 

SR 

Pozemné komunikácie 

– prenesený výkon 

bežné výdavky 

126,47 126,47 0,00 

Obvodný úrad 

Topoľčany 
Odmena skladníkovi 

CO - bežné výdavky 

241,20 241,20 0,00 

Úrad vlády SR Rekonštrukcia MK 

Partizánska – 

kapitálové výdavky 

15.000,00 15.000,00 0,00 

ESF – prostriedky EÚ -

ÚPSVaR TO 
Aktivačné práce §50j 

– bežné výdavky 

9.087,72 9.087,72 0,00 

ESF – 

spolufinancovanie ŠR -

ÚPSVaR TO 

Aktivačné práce §50j 

– bežné výdavky 

1.603,72 1.603,72 0,00 

Ministerstvo financií 

SR 
Navýšenie miezd 

o 5% pre pedag. 

6.707,00 4.368,27 2.338,73 – 

vrátené v r. 
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a nepedag. 

pracovníkov – bežné 

výdavky 

2014 MF 

SR 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho rozvoja 

SR 

Oprava výtlkov na 

MK – bežné výdavky 

6.043,41 6.043,41 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Kamerový systém 

v obci – kapitálové 

výdavky 

5.000,00 5.000,00 0,00 

Ministerstvo životného 

prostredia SR 
Geotermálna energia 

– bežné výdavky 

320,94 320,94 0,00 

CELKOM  401.470,62 398.173,13 3.297,49 

 

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: 

 

v EUR 

Štátny fond 

 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť: 

školstvo, matrika, .... 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2013 

 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2013 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

 

 

- 5 - 

Environmentálny fond Výstavba kanalizácie 
– kapitálové výdavky 

344.727,00 344.727,00 0,00 

Environmentálny fond Rekonštrukcia 

odvodňovacieho 

kanála – kapitálové 

výdavky 

21.505,00 21.505,00 0,00 

CELKOM  366.232,00 366.232,00 0,00 

 

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí: 

 

v EUR 

Obec/Mesto 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie transferu: 

školstvo, matrika, .... 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2013 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2013 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

 

- 5 - 

Obec Velušovce Príspevok na prepravu 

žiakov ZŠ – bežné 

výdavky 

133,07 133,07 0,00 

Obec Podhradie Príspevok na prepravu 

žiakov ZŠ – bežné 

výdavky 

28,65 28,65 0,00 

CELKOM  161,72 161,72 0,00 
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v EUR 

Obec/Mesto 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie transferu: 

školstvo, matrika, .... 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

prijatých 

prostriedkov 

v roku 2013 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2013 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

 

- 5 - 

Mesto Topoľčany – 

CVČ ZŠ Hollého 
Príspevok pre deti z obce 

navštevujúce CVČ 

v meste Topoľčany – 

bežné výdavky 

105,00 105,00 0,00 

Mesto Topoľčany – 

CVČ ZŠ 

Škultétyho 

Príspevok pre deti z obce 

navštevujúce CVČ 

v meste Topoľčany – 

bežné výdavky 

45,00 45,00 0,00 

Mesto Topoľčany – 

CVČ ZŠ Tribečská 
Príspevok pre deti z obce 

navštevujúce CVČ 

v meste Topoľčany – 

bežné výdavky 

15,00 15,00 0,00 

CELKOM  165,00 165,00 0,00 

 

 

 

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC: 

 

v EUR 

VÚC 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie transferu: 

školstvo, matrika, .... 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2013 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2013 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

 

- 5 - 

VÚC Nitra - 

dotácia pre ZŠ 
Školstvo – dotácia na 

kultúru a šport – bežné 

výdavky 

250,00 250,00 0,00 

VÚC Nitra Kultúra – Detská 

olympiáda– bežné 

výdavky 

240,00 240,00 0,00 

VÚC Nitra Rekonštrukcia chodníka 

pre peších, Partizánska 

ulica – kapitálové výdavky 

3.135,00 3.135,00 0,00 

CELKOM  3.625,00  0,00 
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G.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR  
 

OBEC 

 

A K T Í V A  

Názov   Začiatočný zostatok k  

1.1.2013 

Konečný zostatok k  

31.12.2013 

Neobežný majetok spolu 7.952.013,28 8.036.018,27 

Z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 54,37 

Dlhodobý hmotný majetok 7.542.834,53 7.626.785,15 

Dlhodobý finančný majetok 409.178,75 409.178,75 

Obežný majetok spolu 1.006.086,27 1.003.093,71 

Z toho :   

Zásoby 209,20 195,01 

Zúčtovanie medzi subjektami 

verejnej správy 

841.458,24 791.912,03 

Pohľadávky – krátkodobé, dlhodobé 49.805,71 37.928,05 

Finančné účty 114.613,12 173.058,62 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 11.503,04 7.973,68 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 

0,00 0,00 

SPOLU 8.969.602,59 9.047.085,66 

 

 

P A S Í V A 

Názov Začiatočný zostatok k  

1.1.2013 

Konečný zostatok k  

31.12.2013 

Vlastné imanie  4.076.098,31 4.038.640,53 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy účtovnej jednotky 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  4.076.098,31 4.038.640,53 

Záväzky 1.781.986,48 1.703.196,90 

z toho :   
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Rezervy 10.457,25 53.801,44 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 

0,00 2.791,87 

Dlhodobé záväzky 1.252.989,19 1.204.241,24 

Krátkodobé záväzky 110.981,42 80.981,41 

Bankové úvery a výpomoci 407.558,62 361.380,94 

Časové rozlíšenie 3.111.517,80 3.305.248,23 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 

0,00 0,00 

SPOLU 8.969.602,59 9.047.085,66 

 

 

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA – ZŠ s MŠ 

 

A K T Í V A  

Názov   Začiatočný zostatok k  

1.1.2013 

Konečný zostatok k  

31.12.2013 

Neobežný majetok spolu 841.370,27 791.544,82 

Z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 841.370,27 791.544,82 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 61.833,53 59.909,16 

Z toho :   

Zásoby 987,64 1.543,54 

Zúčtovanie medzi subjektami 

verejnej správy 

15.469,72 13.049,67 

Pohľadávky – krátkodobé, dlhodobé 3.188,15 3.778,85 

Finančné účty 42.188,02 41.537,10 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 106,61 199,95 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 

0,00 0,00 

SPOLU 903.310,41 851.653,93 
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P A S Í V A 

Názov Začiatočný zostatok k  

1.1.2013 

Konečný zostatok k  

31.12.2013 

Vlastné imanie  -6.064,11 -2.975,04 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy účtovnej jednotky 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  -6.064,11 -2.975,04 

Záväzky 908.750,89 854.167,94 

z toho :   

Rezervy 22.131,19 17.262,23 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 

840.816,36 791.270,15 

Dlhodobé záväzky 1.614,67 2.407,61 

Krátkodobé záväzky 44.188,67 43.227,95 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 623,63 461,03 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 

pokladnice 

0,00 0,00 

SPOLU 903.310,41 851.653,93 

 

 

 

H.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 
 

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: 

 

 Dlhodobé: 
 

Názov Účet Hodnota v EUR 

Záväzky zo soc. fondu 47201 434,50 

Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 

na 8+13 b. j.  

47905 22.739,15 

Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 

na 8 b. j. blok „B“  

47906 12.818,40 

Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 

na 8 b. j. blok „A“  

47907 13.274,40 

Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 

na 7 b. j. 

47908 12.324,00 

Úver ŠFRB - 7 b. j. 47901 218.870,11 

Úver ŠFRB – 8 + 13 b. j. 47902 451.446,23 
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Úver ŠFRB – 8 b. j. blok „B“  47903 234.370,87 

Úver ŠFRB – 8 b. j. blok „A“  47904 237.963,58 

Celkom  1.204.241,24 

 

 

Prehľad dlhodobých úverov za rok 2013: 

 

1. Úver zo ŠFRB – výstavba 7 bytových nájomných domov - dlhodobý  

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 278.828,92 EUR 

Stav úveru k 01.01.2013: 227.550,67 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.680,56 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 218.870,11 EUR 

 

2. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „B“ - dlhodobý  

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 288.322,38 EUR 

Stav úveru k 01.01.2013: 243.223,40 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.852,53 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 234.370,87 EUR 

 

3. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „A“ - dlhodobý  

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 288.322,38 EUR 

Stav úveru k 01.01.2013: 246.809,98 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.846,40 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 237.963,58 EUR 

 

4. Úver zo ŠFRB – výstavba 13+8 bytových nájomných domov - dlhodobý  

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 649.273,05 EUR 

Stav úveru k 01.01.2013: 471.677,61 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 20.231,38 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 451.446,23 EUR 

 

 

 Krátkodobé: 

 

Názov Účet Hodnota v EUR 

Dodávatelia 321 4.140,68 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 7 b. j.  479011 8.665,00 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 13+8 b. j.  479021 20.233,79 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 8 b. j. „B“  479031 8.830,00 

Ostatné záväzky – úver ŠFRB 8 b. j. „A“  479041 8.830,00 

Zamestnanci – mzdy - depozit 331 8.496,13 

Odvody zo miezd - depozit 336 5.383,03 

Dane – depozit 342 1.090,99 

Iné záväzky – poistenie majetku 37905 1.031,83 

Zrážky zamestnancom– depozit 379991 720,72 

Iné záväzky – rekonštrukcia verejného 

osvetlenia 

37917 13.150,00 

Iné záväzky – ostatné 37912 409,24 

Celkom  80.981,41 
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Prehľad krátkodobých úverov za rok 2013: 

 

1. Úver zo ŠFRB – výstavba 7 bytových nájomných domov - krátkodobý  

Stav úveru k 01.01.2013: 8.400,00 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.680,56 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 8.415,56 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 8.665,00 EUR 

 

2. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „B“ - krátkodobý  

Stav úveru k 01.01.2013: 8.600,00 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.852,53 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 8.622,53 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 8.830,00 EUR 

 

3. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „A“ - krátkodobý  

Stav úveru k 01.01.2013: 8.570,00 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.846,40 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 8.586,40 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 8.830,00 EUR 

 

4. Úver zo ŠFRB – výstavba 13+8 bytových nájomných domov - krátkodobý  

Stav úveru k 01.01.2013: 19.995,00 EUR 

Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 20.231,38 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 19.992,59 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 20.233,79 EUR 

 

 Bankové úvery a výpomoci: 

 

Názov Účet Hodnota v EUR 

Úver Dexia banka – dlhod. – 7 BJ  46101 66.913,07 

Úver Dexia banka – krátkod. – 7 BJ 461011 8.921,28 

Úver Dexia banka – dlhod. – 8+8 BJ 46103 160.812,68 

Úver Dexia banka – krátk. – 8+8 BJ 461031 11.775,84 

Úver Dexia banka – krátkod. – 

sociálne zariadenia 

461041 4.079,11 

Úver Dexia banka – dlhod. – 

rekonštrukcia ZŠ s MŠ – spolufin. 

46105 32.401,92 

Úver Dexia banka – krátkod. – 

rekonštrukcia ZŠ s MŠ – spolufin. 

461051 9.480,00 

Úver Dexia banka – dlhod. – 

rekonštrukcia ZŠ s MŠ – neopr. nákl. 

46106 32.049,43 

Úver Dexia banka – krátkod. – 

rekonštrukcia ZŠ s MŠ – neopr. nákl. 

461061 6.756,00 

Úver SZRB – dlhod. – revitalizácia 

obce – spolufinancovanie 5% 

46107 22.983,61 

Úver SZRB – krátkod. – revitalizácia 

obce – spolufinancovanie 5% 

461071 5.208,00 

Celkom  361.380,94 
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Prehľad úverov za rok 2013: 

 

1. Úver z Prima banky – výstavba 7 bytových nájomných domov 

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 129.538,90 EUR 

Stav úveru k 01.01.2013: 84.755,63 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 8.921,28 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 75.834,35 EUR 

 

2. Úver z Prima banky – výstavba 8+8 bytových nájomných domov 

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 236.163,51 EUR 

Stav úveru k 01.01.2013: 184.364,36 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 11.775,84 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 172.588,52 EUR 

 

3. Úver z Prima banky – výstavba 13+8 bytových nájomných domov 

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 66.387,84 EUR 

Stav úveru k 01.01.2013: 3.558,56 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 3.558,56 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 0,00 EUR 

 

4. Úver z Prima banky – výstavba sociálnych zariadení 

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 266.797,39 EUR 

Stav úveru k 01.01.2013: 8.507,11 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 4.428,00 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 4.079,11 EUR 

 

5. Úver z Prima banky – rekonštrukcia ZŠ s MŠ – spolufinancovanie  

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 77.915,12 EUR 

Stav úveru k 01.01.2013: 47.411,92 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 5.530,00 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 41.881,92 EUR 

 

6. Úver z Prima banky – rekonštrukcia ZŠ s MŠ – neoprávnené náklady 

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 64.140,43 EUR 

Stav úveru k 01.01.2013: 45.561,43 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 6.756,00 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 38.805,43 EUR 

 

7. Úver zo SZRB – revitalizácia obce – 5%-né spolufinancovanie 

Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 38.607,61 EUR 

Stav úveru k 01.01.2013: 33.399,61 EUR 

Výška splátok úveru – istiny: 5.208,00 EUR 

Stav úveru k 31. 12.2013: 28.191,61 EUR 

 

 

Obec v roku 2013 neuzatvorila Zmluvy o úvere! 
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I.  Údaje o nákladoch a výnosoch 
 

 Obec Prašice v roku 2013 nevykonávala podnikateľskú činnosť, z čoho vyplýva, že 

neúčtovala o podnikateľskej činnosti. Od roku 2008 obec účtuje podľa novej metodiky 

akruálneho účtovníctva, na základe ktorej účtuje aj o nákladoch a výnosoch vo svojej hlavnej 

činnosti.  

Bližší prehľad nákladov a výnosov pri vykonávaní hlavnej činnosti obce Prašice je 

uvedený vo výročnej správe za rok 2013.   

 

 

Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01  

 

HLAVNÁ ČINNOSŤ OBCE: 

 

1. Výnosy z hlavnej činnosti obce  - 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 10.984,75 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

632 – Daňové výnosy samosprávy 550.213,44 

633 – Výnosy z poplatkov  55.675,21 

Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 

641 – Tržby z predaja dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku 

64.722,50 

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 

250,00 

646 – Výnosy z odpísaných 

pohľadávok 

243,27 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 

102.476,97 

Zúčtovanie rezerv  a opravných 

položiek  

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie  

časového rozlíšenia 

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 

10.457,25 

658 – Zúčtovanie ostatných opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti 
0,00 

Finančné výnosy 
662 - Úroky 115,41 

668 – Ostatné finančné výnosy 0,00 

Mimoriadne výnosy 672 – Náhrady škôd 164,56 

Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov  

v obciach, VÚC, a v RO a PO 

zriadených obcou  

alebo VÚC 

693 – Výnosy samosprávy z bežných 

transferov zo štátneho rozpočtu a od 

iných subjektov verejnej správy  

24.398,83 

694 – Výnosy samosprávy 

z kapitálových transferov zo štátneho 

rozpočtu a od iných subjektov verejnej 

správy 

203.951,93 

697 – Výnosy samosprávy z bežných 

transferov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy 

350,00 
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699 – Výnosy samosprávy z odvodu 

rozpočtových príjmov  

35.907,15 

Spolu  1.059.911,27 

 

 

2. Náklady z hlavnej činnosti obce  - popis a výška významných položiek /v EUR/ 

 

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

Spotrebované nákupy 
501 – Spotreba materiálu  21.881,77 

502 – Spotreba energie 62.761,78 

Služby  

511 – Opravy a udržiavanie 24.777,57 

512 – Cestovné 155,14 

513 – Náklady na reprezentáciu  923,96 

518 – Ostatné služby  77.229,35 

Osobné náklady 

521 – Mzdové náklady  146.619,20 

524 – Zákonné sociálne poistenie 48.950,28 

527 – Zákonné sociálne náklady 8.600,03 

528 – Ostatné sociálne náklady 0,00 

Dane a poplatky  

531 – Daň z motorových vozidiel 2.185,79 

532 – Daň z nehnuteľnosti 32,83 

538 – Ostatné dane a poplatky 1.099,80 

Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

541 – Zostatková cena predaného 

dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku 

22.506,98 

542 – Predaný materiál 0,00 

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 

76,00 

545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 

30,00 

546 – Odpis pohľadávok 0,00 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

7.962,52 

Odpisy, rezervy a opravné položky  

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie  

časového rozlíšenia   

551 – Odpisy dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku 

387.582,18 

553 – Tvorba ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti  

34.078,57 

558 – Tvorba ostatných opravných 

položiek z prevádzkovej činnosti 

0,00 

Finančné náklady  

562 - Úroky 24.997,95 

563 – Kurzové straty 0,00 

568 – Ostatné finančné náklady 9.765,25 

Mimoriadne náklady  --- 0,00 

Náklady na transfery a náklady 

z odvodu príjmov  

584 – Náklady na transfery z rozpočtu 

obce alebo z rozpočtu VÚC do RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

213.520,96 

585 – Náklady na transfery z rozpočtu 

obce alebo VÚC ostatným subjektom 

verejnej správy 

165,00 

586 – Náklady na transfery z rozpočtu 18.878,96 
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obce alebo z rozpočtu VÚC subjektom 

mimo verejnej správy 

587 – Náklady na ostatné transfery 1,22 

Dane z príjmov 591 – Splatná daň z príjmov  21,66 

Spolu  1.114.804,75 

 

 

HLAVNÁ ČINNOSŤ rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ: 
 

1. Výnosy z hlavnej činnosti RO  - 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 60.605,22 

Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 

24.662,56 

Zúčtovanie rezerv  a opravných 

položiek  

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie  

časového rozlíšenia 

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 

22.224,30 

Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov  

v obciach, VÚC, a v RO a PO 

zriadených obcou  

alebo VÚC 

691 – Výnosy z BT z rozpočtu obce 

alebo VÚC v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC 

159.812,14 

692 – Výnosy z KT z rozpočtu obce 

alebo VÚC v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC  

53.708,82 

693 – Výnosy samosprávy z bežných 

transferov zo štátneho rozpočtu a od 

iných subjektov verejnej správy 

350.315,55 

698 – Výnosy samosprávy 

z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

279,24 

Spolu  671.607,83 

 

 

2. Náklady z hlavnej činnosti RO  - popis a výška významných položiek /v EUR/ 

 

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

Spotrebované nákupy 
501 – Spotreba materiálu  84.001,49 

502 – Spotreba energie 39.492,58 

Služby  

511 – Opravy a udržiavanie 1.340,87 

512 – Cestovné 27,90 

513 – Náklady na reprezentáciu  780,66 

518 – Ostatné služby  10.124,34 

Osobné náklady 

521 – Mzdové náklady  294.494,48 

524 – Zákonné sociálne poistenie 104.018,86 

527 – Zákonné sociálne náklady 9.920,33 

Dane a poplatky 538 – Ostatné dane a poplatky 1.476,00 
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Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z 

omeškania 

24,00 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

15.646,57 

Odpisy, rezervy a opravné položky  

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie  

časového rozlíšenia   

551 – Odpisy dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku 

53.988,06 

553 – Tvorba ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti  

17.355,34 

Finančné náklady 568 – Ostatné finančné náklady 643,43 

Náklady na transfery a náklady 

z odvodu príjmov  

588 – Náklady z odvodu príjmov 35.907,15 

Spolu  669.242,06 

 

 

J.  Hospodárenie príspevkových organizácií 
 

Obec Prašice má zriadenú príspevkovú organizáciu Duchonkár, ktorá nevykonávala 

v r. 2013 činnosť a obec plánuje uskutočniť jej likvidáciu. Táto organizácia neeviduje za r. 

2013 náklady a výnosy. 

 

 

K.  Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 
 

Obec Prašice v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 05/2011 

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým 

osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

 

v EUR 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie: uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2013 

- 2 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2013 

 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky 13.600,00 13.600,00 0,00 

Kynologický klub – bežné výdavky 2.090,00 2.090,00 0,00 

Celkom 15.690,00  15.690,00 0,00 

 

 K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN 

č. 05/2011 o dotáciách. 

 

 

L.  Podnikateľská činnosť 
 

 Obec Prašice v r. 2013 nevykonávala podnikateľskú činnosť! 
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M.  Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 

 
 Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu tvorí samostatnú      

Prílohu č. 1 Záverečného účtu! 

 

 

 

N.  Návrh uznesenia 

 
Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce Prašice: 

 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
a./ Stanovisko - správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za r. 2013. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
a./   Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

b./ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo 

ŠR v sume 65.495,40 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. 

 

 

 

O.  Prílohy 

 

1. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu  

2. Súvaha k 31.12.2013 - Obec 

3. Súvaha k 31.12.2013 – RO 

4. Výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej 

správy k 31.12.2013 – Obec 

5. Výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej 

správy k 31.12.2013 – RO 

6. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 – Obec 

7. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 – RO 

8. Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkoch obcí, VÚC a nimi zriadených 

RO k 31.12.2013 – Obec 

9. Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkoch obcí, VÚC a nimi zriadených 

RO k 31.12.2013 – RO 

10. Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme 

subjektu verejnej správy k 31.12.2013 – Obec 
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11. Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme 

subjektu verejnej správy k 31.12.2013 - RO 

12. Poznámky k 31.12.2013 - Obec 

13. Poznámky k 31.12.2013 – RO 

14. Zúčtovania dotácií poskytnutých Obcou Prašice 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Prašice za rok 2013 vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa: 

.................................... 

Záverečný účet Obce Prašice za rok 2013 zvesený z úradnej tabule obce dňa: 

.................................... 
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