Záverečný účet Obce PRAŠICE
za rok 2007
2007

V Prašiciach, jún 2008

Starosta: Ľubomír Paulovič
Vypracovala: Ing. Katarína Bruchatá
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Záverečný účet Obce
Obce Prašice za rok 2007
2007
A. Rozpočet obce na rok 2007
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2007.
Obec v roku 2007 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 2007 bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2007.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.11.2006 uznesením č.36/2006.
Bol zmenený päťkrát:
1. zmena schválená dňa 06.02.2007, uznesením č. 2/2007;
2. zmena schválená dňa 30.04.2007, uznesením č. 5/2007;
3. zmena schválená dňa 18.09.2007, uznesením č. 7/2007;
4. zmena schválená dňa 29.11.2007, uznesením č. 9/2007;
5. zmena schválená dňa 15.12.2007, uznesením č. 10/2007.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2007 - po poslednej úprave:
Rozpočet obce v tis. Sk:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce – schodok

33.023
34.604
-1.581

Bežné príjmy
Bežné výdavky – obec
Bežné výdavky – ZŠ
Prebytok bežného rozpočtu

26.156
12.992
10.706
2.458

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

4.608
10.033
- 5.425

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

2.259
873
1.386

z toho:
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B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2007 v tis. Sk – účet 235
Bežné, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
33.023

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
30.116

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
25.409

% plnenia

91,19%

BEŽNÉ PRÍJMY:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
26.156

97,14%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy – účet 100:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
13.564

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
14.172

% plnenia
104,48%

Z toho:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – účet 111:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
10.420

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
11.325

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
2.147

% plnenia

108,69%

b) Daň z nehnuteľností - 121:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
2.014

106,60%

Daň z nehnuteľností:
 daň z pozemkov – účet 121001 – 1.122 tis. Sk
 daň zo stavieb – účet 121002 – 1.023 tis. Sk
 daň z bytov – účet 121003 – 2 tis. Sk
c) Miestne dane – 133:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
1.130

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
700

% plnenia
61,95%
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Miestne dane:
 daň za psa – účet 133001 – 9 tis. Sk
 daň za nevýherné hracie automaty – účet 133003 – 8 tis. Sk
 daň za ubytovanie – účet 133006 – 204 tis. Sk
 daň za užívanie verejného priestranstva – účet 133012 – 35 tis. Sk
 daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – účet 133013 – 444 tis. Sk
Za rozpočtový rok bolo uhradených 2.147 tis. Sk, za nedoplatky z minulých rokov 167 tis.
Sk.
K 31.12.2007 za rok 2007 obec eviduje daňové pohľadávky vo výške 136 tis. Sk:
Daňová pohľadávka
Daň z nehnuteľností – účet 121
Daň za psa – účet 133001
Daň za užívanie verejného
priestranstva – účet 133012
Daň za nevýherné hracie prístroje
– účet 133003
Daň za predajné automaty – účet
133004
Daň za ubytovanie – účet 133006
Poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad – účet
133013
Celkom v tis. Sk

Celkom v tis. Sk
8
0
0

Rok 2007 v tis. Sk
7
0
0

Rok 2006 v tis. Sk
1
0
0

0

0

0

0

0

0

1
127

1
110

0
17

136

118

18

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy – účet 200:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
4.209

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
2.807

% plnenia
66,69%

Z toho:
a) Príjmy z vlastníctva majetku – účet 212:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
3.356

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
1.972

% plnenia
58,16%

Patrí sem príjem:
- z prenajatých pozemkov vo výške 262 tis. Sk (účet 212002);
- z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1.710 tis. Sk (účet 212003).
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b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – účet 220:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
577

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
670

% plnenia
116,12%

Patrí sem príjem:
- ostatné poplatky vo výške 223 tis. Sk (účet 221004);
- pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 183 tis. Sk (účet 222003);
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 74 tis. Sk (účet 223001);
- poplatky a platby za jasle, materské školy a školské kluby detí vo výške 69 tis. Sk (účet
223002);
- poplatky a platby za vypustenie odpadových vôd do povrchových vôd vo výške 121 tis. Sk
(účet 229001);
c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov a ážio – účet 240:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
16

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
22

% plnenia
137,50%

Patria sem úroky z tuzemských vkladov.
d) Iné nedaňové príjmy – účet 290:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
260

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
143

% plnenia
55,00%

Patria sem príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 1 tis. Sk; príjmy z výťažkov
z lotérií a iných podobných hier vo výške 4 tis. Sk; príjmy z refundácie vo výške 138 tis. Sk.

3) Bežné príjmy – granty a transfery – účet 310:
Obec v roku 2007 prijala nasledovné bežné granty a transfery:
P. č.
1.
2.

Poskytovateľ
ÚPSVaR Topoľčany
ÚPSVaR Topoľčany

Suma v tis. Sk
102
89

3.
4.
5.
6.
7.

Obvodný úrad Topoľčany
Obvodný úrad Topoľčany
Krajský školský úrad Nitra
Krajský školský úrad Nitra
Krajský školský úrad Nitra

21
133
7.565
196
195

8.

Krajský školský úrad Nitra

38

9.

Krajský úrad životného

9

Účel
Aktivačné práce – VPP
Školstvo - hmotná núdza (strava,
školské potreby, štipendium)
Hlásenie pobytu občanov
Matrika
Školstvo – normatívne fin. prostr.
Dopravné – nenormatívne fin. pr.
Vzdelávacie poukazy –
nenormatívne fin. prostriedky
Odchodné – nenormatívne fin.
prostriedky
Životné prostredie
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10.
11.
12.

13.
14.
15.

prostredia
Krajský stavebný úrad Nitra
Krajský stavebný úrad Nitra

53
10

Krajský úrad pre cestnú
dopravu a pozemné
komunikácie Nitra
NSK Nitra (VÚC)
Sponzori
Obvodný úrad Topoľčany
Celkom v tis. Sk

Spoločný stavebný úrad
Spoločný stavebný úrad Nemečky
Pozemné komunikácie
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10
2
4
8.430

Kultúra – šitie krojov
Verejné osvetlenie - vianočné
Mzda COO zamestnanca

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:
Rozpočet na rok 2007 v tis.
Sk
4.608

Skutočnosť k 31.12.2007
v tis. Sk
2.448

% plnenia
53,13%

1) Kapitálové príjmy – z predaja pozemkov a nehmotných aktív - účet 233:
Rozpočet na rok 2007
79

Skutočnosť k 31.12.2007
79

% plnenia
100%

2) Kapitálové príjmy – granty a transféry - účet 320:
Rozpočet na rok 2007
4.529

Skutočnosť k 31.12.2007
2.369

% plnenia
52,31%

Obec v roku 2007 prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:
P. č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR
Environmentálny fond
Celkom v tis. Sk

Suma v tis. Sk
300
2.069
2.369

Investičná akcia
Rekonštrukcia Domu smútku
Výstavba ČOV a kanalizácia

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:
Rozpočet na rok 2007
2.259

Skutočnosť k 31.12.2007
2.259

% plnenia
100%
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Z toho:
 Z roku 2006 neboli vyčerpané finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej
správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, ktoré boli vo
výške 10 tis. Sk; tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2007;
 V roku 2007 bol prijatý úver z Dexia banky Slovensko na pokrytie vlastných zdrojov
pri výstavbe 7 nájomných bytových jednotiek na ul. Slnečná. Výška schváleného
úveru bola 3.600 tis. Sk. Úver bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.02.2007
uznesením č. 2/2007. V roku 2007 bola z úverových zdrojov vyfinancovaná suma
2.249 tis. Sk na realizáciu 7 b. j..
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2007 zo dňa 04.04.2007 bolo schválené použitie
prebytku hospodárenia obce za rok 2006 vo výške 371 tis. Sk. Finančné prostriedky boli
odvedené na rezervný fond obce.

C. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 v tis. Sk – účet 234
Bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2007
34.604

Skutočnosť k 31.12.2007
33.696

% plnenia
97,38%

Skutočnosť k 31.12.2007
23.121

% plnenia
97,57%

Skutočnosť k 31.12.2007
23.121

% plnenia
97,57%

BEŽNÉ VÝDAVKY:
Rozpočet na rok 2007
23.698

1) Bežné výdavky – účet 600:
Rozpočet na rok 2007
23.698

V tom:
Funkčná klasifikácia
Vnútorná správa – 01116
Kontrolór a audit – 0112
Civilná ochrana – 0220
Transakcie verejného dlhu – 0170
Aktivační zamestnanci – 0412
Vodné hospodárstvo – 04219
Stavebný úrad – 0443
Miestne komunikácie – 0451
RO Duchonka – 0473
Požiarna ochrana – 0320
Komunálny odpad – 0510

Rozpočet
5.066
137
0
0
120
3
196
306
265
168
1.164

Skutočnosť
4.839
128
4
18
176
0
268
253
194
178
1.061

v tis. Sk
% plnenia
95,14%
93,43%
0%
0%
146,67%
0%
136,74%
82,68%
73,21%
105,95%
91,15%
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Čistička odpadových vôd – 0520
Verejná zeleň – 0540
Výstavba bytov – 0610
Miestne hospodárstvo – 0620
Verejné osvetlenie – 0640
Zdravotné stredisko – 0721
Kultúra – 0820
Knižnica – 08205
Matrika – 08209
Miestny rozhlas – 0830
Pohrebníctvo – 0840
Soc. sféra – starší občania – 1020
Soc. sféra – opatrovatelia – 10202
Soc. sféra – mladé rodiny – 1040
Soc. sféra – sociálny byt – 1060
Základná škola a materská škola 212
Spolu

848
155
580
1.500
507
211
759
10
200
1
34
280
418
40
24
10.706

829
148
573
1.561
559
96
684
1
135
1
26
174
367
43
36
10.769

97,76%
95,48%
98,79%
104,07%
110,26%
45,50%
90,12%
10%
67,50%
100%
76,47%
62,14%
87,80%
107,50%
150%
106,53%

23.698

23.121

97,57%

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – účet 610:
Rozpočet na rok 2007
4.105

Skutočnosť k 31.12.2007
4.010

% plnenia
97,69%

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, spoločného stavebného
úradu, opatrovateľskej služby a aktivačných pracovníkov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní – účet 620:
Rozpočet na rok 2007
1.458

Skutočnosť k 31.12.2007
1.376

% plnenia
94,38%

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby – účet 630:
Rozpočet na rok 2007
6.236

Skutočnosť k 31.12.2007
5.854

% plnenia
93,87%

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 2007
809

Skutočnosť k 31.12.2007
710

% plnenia
87,76%
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami – účet 650:
Rozpočet na rok 2007
384

Skutočnosť k 31.12.2007
402

% plnenia
104,69%

f) Základná škola a materská škola – účet 212:
Rozpočet na rok 2007
10.706

-

Skutočnosť k 31.12.2007
10.769

% plnenia
100,59%

Tieto výdavky zahŕňajú výdavky:
na prenesené kompetencie (mzdy, tovary a služby) vo výške 7.994 tis. Sk – dotácia
z Krajského školského úradu v Nitre;
na originálne kompetencie (mzdy, tovary a služby) vo výške 2.617 tis. Sk –
z podielových daní Obce Prašice;
na hmotnú núdzu (strava, štipendium a školské potreby) vo výške 89 tis. Sk – od
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany;
na neinvestičný poplatok - transfer (nákup rôznych potrieb a pomôcok pre deti) vo
výške 69 tis. Sk – od Základnej školy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
Rozpočet na rok 2007
10.033

Skutočnosť k 31.12.2007
9.681

% plnenia
96,49%

1) Kapitálové výdavky – účet 700:
Rozpočet na rok 2007
10.033

Skutočnosť k 31.12.2007
9.681

% plnenia
96,49%

V tom:
Funkčná klasifikácia
Vnútorná správa – 01116
Stavebný úrad – 0443
Čistička odpadových vôd – 0520
Výstavba bytov – 0610
Kultúra – 0820
Pohrebníctvo – 0840
Spolu

Rozpočet
350
0
2.175
7.168
10
330
10.033

Skutočnosť
362
170
2.244
6.560
6
339
9.681

v tis. Sk
% plnenia
103,43%
0%
103,17%
91,52%
60%
102,73%
96,49%

a) Výdavky vnútornej správy:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- nákup pozemkov v lokalite RO Duchonka – pod chatou Fortunato vo výške 350 tis. Sk;
- nákup softvéru vo výške 12 tis. Sk.
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b) Ekonomická oblasť – stavebný úrad:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- prípravná a projektová dokumentácia – Územný plán obce Prašice vo výške 170 tis. Sk.
c) Ekonomická oblasť – čistička odpadových vôd:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- realizácia nových stavieb – kanalizácia a ČOV (II. etapa) vo výške 2.244 tis. Sk.
d) Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj bývania:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- realizácia nových stavieb – výstavba 7 nájomných bytových jednotiek vo výške 6.560
tis. Sk.
e) Kultúra:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- kapitálové transfery neziskovej právnickej – kultúrne podujatia (chrámové zbory,
divadelné predstavenia) vo výške 6 tis. Sk.
f) Pohrebníctvo:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia a modernizácia – Dom smútku vo výške 339 tis. Sk.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:
Rozpočet na rok 2007
873

Skutočnosť k 31.12.2007
894

% plnenia
102,41%

1) Výdavkové finančné operácie – účet 800:
Rozpočet na rok 2007
873

Skutočnosť k 31.12.2007
894

% plnenia
102,41%

Sú tu zahrnuté splátky istín z prijatých úverov – Dexia banka a ŠFRB (výstavba 13+8
b. j. a 7 b. j.).
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – účet 212:
a) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2007
10.706

Skutočnosť k 31.12.2007
10.769

% plnenia
100,59%

Patria sem finančné prostriedky poskytnuté Základnej škole s materskou školou
Prašice v nasledovných kapitolách:
 Prenesené kompetencie (poskytnuté Krajským školským úradom v Nitre): 7.994 tis.
Sk; z toho:
- Mzdy: 6.070 tis. Sk;
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- Tovary a služby: 1.495 tis. Sk;
- Vzdelávacie poukazy: 195 tis. Sk;
- Cestovné žiakom: 196 tis. Sk;
- Odchodné: 38 tis. Sk.
 Originálne kompetencie (poskytnuté obcou Prašice): 2.617 tis. Sk; z toho:
- Mzdy: 2.225 tis. Sk;
- Tovary a služby: 392 tis. Sk.
 Hmotná núdza (poskytnutá ÚPSVaR Topoľčany): 89 tis. Sk (strava, štipendium,
školské potreby)
 Neinvestičný poplatok –transfer (od ZŠ): 69 tis. Sk (zozbierané fin. prostriedky od
rodičov detí na nákup kníh, ...).
Tieto údaje sú už spomínané v kapitole bežné výdavky, kde sú tiež bližšie špecifikované.

b) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2007
0

Skutočnosť k 31.12.2007
0

% plnenia
0%

D. Výsledok hospodárenia za rok 2007
Výsledok hospodárenia za rok 2007 pozostáva z nasledovných kapitol:
V tis. Sk
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výdavky – ZŠ Prašice
(originálne a prenesené
kompetencie)- účet 212
Výsledok
hospodárenia
/prebytok/
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Výsledok
hospodárenia
/schodok/
Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Výsledok
hospodárenia
/prebytok/
Výsledok
hospodárenia
/prebytok/

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie

44.256
14.217
10.050

26.156
12.992
10.706

25.409
12.352
10.769

+19.989

+2.458

+2.288

28.350
47.219
-18.869

4.608
10.033
-5.425

2.448
9.681
-7.233

0
1.136
-1.136

2.259
873
+1.386

2.259
894
+1.365

-16

-1.581

-3.580
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Obec Prašice skončila rozpočtový rok 2007 so schodkom rozpočtu vo výške
4.945.930,30 Sk, ktorý je z časti krytý prebytkom finančných prostriedkov z finančných
operácií – 1.365.138,91 Sk a z väčšej časti krytý úverom Štátneho fondu rozvoja bývania 4.301.264,50 Sk, ktorého finančné prostriedky boli použité na výstavbu 7 nájomných
bytových jednotiek.
Schodok 4.945.930,30 Sk pozostáva z:
1) úveru ŠFRB na výstavbu 7 b. j. vo výške 4.301.264,50 Sk
2) výsledku hospodárenia (ako rozdiel účtov 217-218) vo výške 644.665,80 Sk
Výsledok hospodárenia obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) sa zisťuje porovnávaním
bežného rozpočtu s kapitálovým rozpočtom za daný rozpočtový rok nasledovne:
Bežný rozpočet vykazuje prebytok vo výške 2.286.426,55 Sk;
Kapitálový rozpočet vykazuje schodok vo výške 7.232.356,85 Sk;
Celkový výsledok hospodárenia obce za rok 2007 je schodok vo výške 4.945.930,30 Sk.

Prebytok bežného rozpočtu:
v Sk:
Bežné príjmy
25.408.720,51
Schodok kapitálového rozpočtu:
v Sk:
Kapitálové príjmy
2.448.150,-

Bežné výdavky
23.122.293,96

Rozdiel - HV
+2.286.426,55

Kapitálové výdavky
9.680.506,85

Rozdiel - HV
-7.232.356,85

Celkový výsledok hospodárenia:
v Sk:
Prebytok bežného rozpočtu
Schodok kapitálového
rozpočtu
+2.286.426,55
-7.232.356,85

Rozdiel - HV
-4.945.930,30

Schodok rozpočtu za rok 2007 navrhujeme vykryť nasledovne:
návratné zdroje financovania (úver) vo výške 4.945.930,30 Sk.
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

13

VÝPOČET HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU:

Príjmy:
Účet 217 = účet 235 = 27.856.870,51 Sk
Výdavky:
Účet 218 = účet 234 + 212 (ZŠ) = 17.732.150,31 (účet 234) + 10.769.386,00 (účet
212) = 28.501.536,31 Sk

účet 217 – účet 218 = výsledok hospodárenia
27.856.870,51 Sk – 28.501.536,31 Sk = -644.665,80 Sk
Výsledok hospodárenia (-644.665,80 Sk) sa nezhoduje so stavom na účte 933
(-369.643,73 Sk), ktorý je vykázaný v súvahe na strane pasív, riadok č. 126 z dôvodu
nasledovných skutočností:
Účet 933 v hodnote -369.643,73 Sk sa skladá z:
1) Počiatočného stavu účtu 933 k 01.01.2007: 275.022,07 Sk
2) Rozdielu účtov 217 a 218 k 31.12.2007: -644.665,80 Sk

ÚČET 933 k 31.12.2007 na strane pasív vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01:
Počiatočný stav k 01.01.2007:
275.022,07 Sk

Rozdiel účtov 217-218:
-644.665,80 Sk

Konečný stav k 31.12.2007:
-369.643,73 Sk

E. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu
rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
v tis. Sk
Názov

Počiatočný stav

Prírastky -

Úbytky –

Konečný stav

k 01.01.2007

tvorba

čerpanie

k 31.12.2007

Rezervný fond – účet 242

228

376

1

603

Sociálny fond – účet 243

10

161

135

36
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F. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným právnickým osobám
založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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 právnickým osobám – Základná škola
s materskou školou:
Celkové príjmy:
Celkové výdavky:

10.769 tis.Sk
10.769 tis.Sk

B. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám – Prašičan spol. s r.
o.:
Celkové pohľadávky:
Celkové záväzky:

203 tis.Sk
0 tis.Sk

Firma Prašičan spol. s r. o. na opätovné výzvy obce Prašice nepredložila Knihu
ubytovaných – tuzemských aj zahraničných za rok 2007. Nakoľko táto spoločnosť v RO
Duchonka má v prenájme niekoľko ubytovacích kapacít, mala povinnosť preukázať zoznam
ubytovaných, za ktorých sa vyrubuje daň za ubytovanie podľa platného VZN obce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa Zákona SNR č. 582/2004 a 517/2005 Z. z..

C. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
v tis. Sk
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR Topoľčany

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť:
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Školstvo – hmotná
núdza – bežné
výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2007

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2007

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

-3-

-4-

-5-

89

89

0
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ÚPSVaR Topoľčany

Aktivačné práce –
bežné výdavky

Obvodný úrad
Topoľčany

Hlásenie pobytu
občanov - bežné
výdavky
Obvodný úrad
Matrika- bežné
Topoľčany
výdavky
Obvodný úrad
Sklad COO – bežné
Topoľčany
výdavky
Krajský školský úrad
Školstvo – prenesený
Nitra
výkon – bežné
výdavky
Krajský úrad životného Životné prostredie –
prostredia Nitra
prenesený výkon –
bežné výdavky
Krajský stavebný úrad
Stavebný úrad –
Nitra
prenesený výkon –
bežné výdavky
Krajský úrad pre cestnú Pozemné komunikácie
dopravu a pozemné
– prenesený výkon
komunikácie Nitra
bežné výdavky
Ministerstvo financií
Dom smútku –
SR
rekonštrukcia –
kapitálové výdavky
NSK Nitra - VÚC
Kultúra – šitie krojov
– bežný transfer
CELKOM

102

102

0

21

21

0

133

133

0

4

4

0

7.994

7.987

7

9

9

0

63

63

0

3

3

0

300

300

0

10

10

0

8.728

8.721

7

D. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec uzatvorila v roku 2007 nasledovné zmluvy:
 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR – zmluva č. 0144-PRB-2007
o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov. Výška dotácie je 2.229
tis. Sk a v roku 2007 sa tieto finančné prostriedky nezačali čerpať. Ich čerpanie
sa bude realizovať v roku 2008, kedy je plánované dokončenie výstavby 7
nájomných bytových jednotiek.
 Environmentálny fond – zmluva č. 52739 08U01 o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie na realizáciu Kanalizácie a ČOV.
Výška dotácie je 2.069 tis. Sk a v roku 2007 boli tieto finančné prostriedky
vyčerpané a zároveň aj zúčtované Environmentálnu fondu.
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E. Obec v roku 2007 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 07/2005 o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

v tis. Sk
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie: uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2007
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2007

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-3-

-4-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

467

459

8

Kynologický klub – bežné výdavky

22

22

0

Celkom

489

481

8

Telovýchovná jednota – OFK Prašice nevyúčtovala poskytnutú dotáciu za rok 2007
v plnej výške v súlade so VZN obce a s ustanoveniami § 13 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Na základe toho vznikol rozdiel vo výške 8 tis. Sk, čo predstavuje nezaplatený nájom
za nebytové priestory podľa nájomnej zmluvy medzi OFK a obcou Prašice. Obec pri zistení
tejto skutočnosti dočasne pozastavila poskytovanie dotácie na rok 2008 pre OFK. Uvedený
nájom (faktúra č. 198/2007) bol hneď po výzve zo strany obce Prašice uhradený dňa
28.03.2008 do pokladne OcÚ.
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G. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007 v tis. Sk
AKTÍVA
Názov

Začiatočný zostatok k
1.1.2007

Konečný zostatok k
31.12.2007

205.286

204.227

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

193.173

192.114

Dlhodobý finančný majetok

12.113

12.113

Obežný majetok spolu

5.370

4.031

194

153

Pohľadávky

2.492

853

Finančný majetok

2.684

3.025

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

0

0

Prechodné účty aktív

0

0

210.656

208.258

Neobežný majetok spolu
Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Z toho :
Zásoby

SPOLU
PASÍVA
Názov

Začiatočný zostatok k
1.1.2007
189.814

Konečný zostatok k
31.12.2007
182.151

Fondy účtovnej jednotky

199.864

171.397

Výsledok hospodárenia (933+964+965)

-10.050

10.754

Záväzky

20.842

26.107

Dlhodobé záväzky

10

36

Krátkodobé záväzky

949

532

19.883

25.539

0

0

210.656

208.258

Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :

z toho :

Bankové úvery a ostatné prij. výp.
Prechodné účty pasív

SPOLU
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H. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2007
Obec k 31.12.2007 eviduje tieto záväzky:
 Dlhodobé:
Názov
Záväzky zo soc. fondu
Úver ŠFRB - 8 + 13 b. j.
Úver ŠFRB – 7 b. j.
Úver Dexia banka – 8 + 13 b. j.
Úver Dexia banka – 7 b. j.
Celkom

Účet
952
951
951
951
951

Hodnota v tis. Sk
36
17.717
8.337
1.355
3.579
31.024

Prehľad úverov prijatých v roku 2007:
1. Úver zo ŠFRB
Účel: výstavba 7 nájomných bytov
Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 8.400.000,- Sk
Výška použitých finančných prostriedkov na úhradu faktúr: 4.301.264,50 Sk
Výška splátok úveru – istiny: 62.627,89 Sk
2. Úver z Dexia banky
Účel: výstavba 7 nájomných bytov
Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 3.600.000,- Sk
Výška použitých finančných prostriedkov na úhradu faktúr: 2.248.531,85 Sk
Výška splátok úveru – istiny: 20.690,- Sk

Prehľad úverov za predchádzajúce roky:
1. Úver zo ŠFRB
Účel: výstavba 13 a 8 nájomných bytov
Stav úveru k 01.01.2007: 18.278.073,61 Sk
Výška splátok úveru – istiny: 560.475,05 Sk
Stav úveru k 31. 12.2007: 17.717.598,56 Sk
2. Úver z Dexia banky
Účel: výstavba 13 a 8 nájomných bytov
Stav úveru k 01.01.2007: 1.604.800,- Sk
Výška splátok úveru – istiny: 249.600,- Sk
Stav úveru k 31. 12.2007: 1.355.200,- Sk
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 Krátkodobé:
Názov
Dodávatelia
Zamestnanci – mzdy - depozit
Odvody zo miezd - depozit
Dane – depozit
Zrážky – depozit
Iné záväzky - ZŠ
Celkom

Účet
321
331
336
342
379
379

Hodnota v tis. Sk
0
262
171
39
54
6
532

Obec uzatvorila v roku 2007 nasledovné Zmluvy o úvere na výstavbu 7 nájomných
bytových jednotiek:
Zmluvy o úvere

Výška prijatého

Doba

Splátky

Splátky

úveru

splatnosti

istiny

úroku

ŠFRB

8.400.000,- Sk

do r. 2037

mesačne

mesačne

DEXIA banka

3.600.000,- Sk

do r. 2022

mesačne

mesačne

Záverečný účet Obce Prašice za rok 2007 vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa
13.06.2008.
Záverečný účet Obce Prašice za rok 2007 zvesený z úradnej tabule obce dňa:

I. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykrytie schodku rozpočtového hospodárenia
z návratných zdrojov financovania vo výške 4.945.930,30 Sk.

J. Prílohy
1. Súvaha k 31.12.2007
2. Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce
zostavený k 31.12.2007
3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2007
4. Poznámky
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