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Záverečný účet Obce Prašice
 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

A.  Rozpočet obce na rok 2015 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok
2015.

Obec  v roku  2015  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 2015 bol zostavený
ako  vyrovnaný.  Bežný rozpočet  bol  zostavený ako  prebytkový  a kapitálový  rozpočet  ako
schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. 
Rozpočet  obce  bol  schválený  obecným  zastupiteľstvom  dňa  15.12.2014  uznesením  č.
14/2014. 
Bol zmenený dvanásťkrát:
- prvá zmena dňa 26.02.2015 uznesenie č. 30/2015 na schválenie
- druhá zmena dňa 27.04.2015 uznesenie č. 42/2015 na vedomie
- tretia zmena dňa 13.05.2015 uznesenie č. 43/2015 na schválenie
- štvrtá zmena dňa 31.05.2015 uznesenie č. 65/2015 na vedomie
- piata zmena dňa 24.06.2015 uznesenie č. 66/2015 na schválenie
- šiesta zmena dňa 12.08.2015 uznesenie č. 82/2015 na vedomie
- siedma zmena dňa 26.08.2015 uznesenie č. 82/2015 na schválenie
- ôsma zmena dňa 18.09.2015 uznesenie č. 97/2015 na vedomie
- deviata zmena dňa 21.09.2015 uznesenie č. 97/2015 na vedomie
- desiata zmena dňa 28.10.2015 uznesenie č. 98/2015 na schválenie
- jedenásta zmena dňa 14.12.2015 uznesenie č. 118/2015 na schválenie
- dvanásta zmena dňa 29.12.2015 uznesenie č. 132/2016 na vedomie

Rozpočet obce k 31.12.2015:

Rozpočet obce v EUR:

 

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Príjmy celkom 1.207.090,00 1.446.680,00
Výdavky celkom 1.207.090,00 1.384.685,00
Hospodárenie obce 0,00 +61.995,00

3



z to ho: 

B.  Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR 

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

Rozpočet na rok 2015 v
EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

1.446.680,00 1.447.753,70 100,07%

BEŽNÉ PRÍJMY - OBEC:

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

1.238.670,00 1.239.772,96 100,09%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy – účet 100: 
 

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

681.215,00 681.597,29 100,06%

Z toho:

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

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Bežné príjmy – obec 1.146.210,00 1.238.670,00
Bežné príjmy – ZŠ s MŠ 37.365,00 39.895,00
Bežné výdavky – obec 456.360,00 524.375,00
Bežné výdavky – ZŠ s MŠ 612.480,00 603.370,00
Hospodárenie – bežný rozpočet +114.735,00 +150.820,00

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Kapitálové príjmy 1.600,00 70.220,00
Kapitálové výdavky - obec 50.000,00 142.875,00
Kapitálové výdavky – ZŠ s MŠ 0,00 25.390,00
Hospodárenie - kapitálový rozpočet -48.400,00 -98.045,00

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Príjmové finančné operácie 21.915,00 97.895,00
Výdavkové finančné operácie 88.250,00 88.675,00
Hospodárenie - finančné operácie -66.335,00 +9.220,00
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536.400,00 536.841,46 100,08%
b) Daň z nehnuteľností - 121:

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

82.985,00 82.979,86 99,99%

Daň z     nehnuteľností:
 daň z pozemkov – účet 121001 – 40.644,10 EUR
 daň zo stavieb – účet 121002 – 42.178,69 EUR
 daň z bytov – účet 121003 – 157,07 EUR

c) Miestne dane – 133:

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

61.830,00 61.775,97 99,91%

Miestne dane:
 daň za psa – účet 133001 – 1.765,80 EUR
 daň za nevýherné hracie automaty – účet 133003 – 866,67 EUR
 daň za ubytovanie  – účet 133006 – 8.988,50 EUR
 daň za užívanie verejného priestranstva – účet 133012 – 7.147,00 EUR
 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – účet 133013 – 43.008,00

EUR

Za rozpočtový rok bolo uhradených 82.950,04 EUR dane z nehnuteľností, za nedoplatky
z minulých rokov 29,82 EUR. 

K 31.12.2015 za rok 2015 obec eviduje daňové pohľadávky vo výške 5.304,31 EUR:

Daňová
pohľadávka

Celkom
v EUR

Rok
2015

v EUR

Rok
2014

v EUR

Rok
2013

v EUR

Rok
2012

v EUR

Rok
2011

v EUR

Rok
2010

v EUR

Rok
2009

v EUR

Rok
2007 -
2008

v EUR
Daň 
z nehnuteľností –
účet 121

1.662,62 645,80 264,64 250,97 165,50 121,73 128,73 0,00 85,25

Daň za psa – účet
133001

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Daň za užívanie 
verejného 
priestranstva – 
účet 133012

1.394,00 1.394,00 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 0,00

5



Daň za predajné 
automaty – účet 
133004

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

Daň za 
ubytovanie – účet
133006

1.089,80 984,20 0,00 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Poplatok za 
komunálny 
odpad a drobný 
stavebný odpad –
účet 133013

1.152,89 372,38 209,81 29,00 23,95 98,40 239,20 170,20 9,95

Celkom v EUR 5.304,31 3.396,38 479,45 279,97 295,05 220,13 367,93 170,20 95,20

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy – účet 200: 
 

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

150.820,00 151.586,10 100,51%

Z toho:

a) Príjmy z vlastníctva majetku – účet 212:

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

100.605,00 100.534,43 99,93%

Patrí sem príjem:
- z prenajatých pozemkov vo výške 14.513,76 EUR (účet 212002);
- z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 85.676,04 EUR (účet 212003);
- z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení vo výške 344,63 EUR (účet 212004).

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

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

30.395,00 30.972,65 101,90%

Patrí sem príjem:
- ostatné poplatky vo výške 16.833,00 EUR (účet 221004);
- pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 565,00 EUR (účet 222003);
- poplatky a platby za predaj  výrobkov, tovarov a služieb  vo výške  13.574,65 EUR (účet

223001).

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

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia
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25,00 21,16 84,64%

Patria sem úroky z tuzemských vkladov.

d) Iné nedaňové príjmy – účet 290:

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

19.795,00 20.057,86 101,33%

Patria sem príjmy: z náhrad z poistného plnenia vo výške  615,48 EUR;  z odvodov
z hazardných hier a iných podobných hier vo výške  372,73 EUR;  príjmy z dobropisov vo
výške 11.470,20 EUR; príjmy z vratiek vo výške 35,31 EUR; príjmy z refundácie vo výške
6.735,67 EUR; a iné príjmy vo výške 828,47 EUR.

3) Bežné príjmy – granty a transfery – účet 310:
 

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

406.635,00 406.589,57 99,99%

Obec v roku 2015 prijala nasledovné bežné granty a transfery:

P. č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel
1. Grznár Jozef, Okša Erik, 

Grznár Pavol
657,52 Obstaranie Územného plánu 

obce, zmeny a doplnky č. II
2. ÚPSVaR Topoľčany 3.060,86 Aktivačné práce
3. ÚPSVaR Topoľčany 2.043,29 Školstvo - hmotná núdza (strava, 

školské potreby)
4. ÚPSVaR Topoľčany 188,16 Osobitný príjemca – rodinné 

prídavky
5. Ministerstvo kultúry SR 500,00 Nákup kníh do knižnice
6. Ministerstvo vnútra SR 241,20 Odmena skladníka CO
7. VÚC Nitra, NSK 350,00 Detská olympiáda - šport
8. VÚC Nitra, NSK 350,00 Výroba brožúry – kultúra
9. MV SR – OÚ Topoľčany 670,23 REGOB
10. MV SR – OÚ Topoľčany 5.068,83 Matrika
11. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva
356.129,00 Mzdy a energie – normatívne fin.

prostriedky
12. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva
15.216,00 Dopravné – nenormatívne 

finančné prostriedky
13. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva
7.230,00 Vzdelávacie poukazy – 

nenormatívne fin. prostriedky
14. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva
3.689,00 Materská škola – predškolská 

výchova
15. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 

školstva
1.025,00 Príspevok pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia
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16. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 
školstva

421,00 Kredit. príplatky pre pedagógov

17. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 
školstva

880,00 Dotácia na nákup učebníc

18. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 
školstva

3.334,00 Mimoriadne odmeny

19. MŠ SR - OÚ Nitra – odbor 
školstva

1.789,00 Odchodné

20. MŽP SR 190,16 Životné prostredie
21. MDVVaRR SR 2.175,27 Spoločný stavebný úrad
22. MDVVaRR SR 101,05 Pozem. komun. a cestná doprava
23. MV SR - OÚ Topoľčany 1.280,00 Referendum o rodine 2015

Celkom v EUR 406.589,57

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - OBEC:

Rozpočet na rok 2015
v EUR

Skutočnosť k 31.12.2015
v EUR

% plnenia

70.220,00 70.219,00 100,00%

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

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
6.130,00 6.130,00 100,00%

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

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
16.490,00 16.489,00 99,99%

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

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
47.600,00 47.600,00 100,00%

Obec v roku 2015 prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:

P. č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia
1. Grznár Jozef, Okša Erik, 

Grznár Pavol
600,00 Obstaranie Územného plánu obce,

zmeny a doplnky č. II
2. MV SR 10.000,00 Kamerový systém
3. MŠ SR – OÚ Nitra 22.000,00 Rekonštrukcia suterénu ZŠ
4. Úrad vlády SR 15.000,00 Chodník ul. Nemečkovská 
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Celkom v EUR 47.600,00

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC:

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
97.895,00 97.871,90 99,98%

Z toho:

 V roku 2014 Základná škola s Materskou školou prijala bežný transfer od Obvodného
úradu v Nitre, odbor školstva na dopravné pre žiakov ZŠ v celkovej výške 14.889,00
EUR. Z tohto transferu nevyčerpala  sumu  789,72 EUR, ktorá sa preniesla do roku
2015, kedy bola účelovo použitá na dopravné pre žiakov ZŠ. Transfer bol v roku 2015
vyúčtovaný Obvodnému úradu v Nitre, odbor školstva.

 V roku 2014 obec prijala bežný a kapitálový transfer od Úradu vlády SR na opravu
a rekonštrukciu  kabín  v  celkovej  výške  20.000,00  EUR  (bežný  transfer  vo  výške
11.600,00 EUR; kapitálový transfer vo výške 8.400,00 EUR). Z tohto transferu obec
nevyčerpala celú sumu  20.000,00 EUR, ktorá sa preniesla do roku 2015, kedy bola
vyčerpaná a vyúčtovaná v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí dotácie.

 V roku 2015 boli použité prostriedky z predchádzajúcich rokov z peňažných fondov,
konkrétne z fondu opráv vo výške  3.202,18 EUR.  Prostriedky z fondu opráv boli
použité na úhradu nákladov na opravy a údržby 44 nájomných bytových domov.

 Uznesením obecného  zastupiteľstva  č.  34/2015  zo  dňa  26.02.2015  bolo  schválené
použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške  30.000,00 EUR.  Toto uznesenie
bolo zrušené uznesením č. 62/2015 zo dňa 13.05.2015. Dňa 13.05.2015 bolo prijaté
nové  uznesenie  č.  63/2015,  ktorým  poslanci  OZ  schválili  použitie  prostriedkov
z rezervného fondu vo výške  23.880,00 EUR. Tieto prostriedky z rezervného fondu
boli použité na obstaranie traktora zn. Zetor Major 80.

 Uznesením obecného  zastupiteľstva  č.  81/2015  zo  dňa  26.08.2015  bolo  schválené
použitie  prostriedkov  z rezervného  fondu  vo  výške  50.000,00  EUR.  Prostriedky
z rezervného  fondu  boli  použité  na  financovanie  investičnej  akcie  „Prepojenie
kanalizácie s výtlakom Duchonka – Prašice“.

PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S     PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU:

Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia

39.895,00 39.889,84 99,99%

Obec má zriadenú 1 rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou: Základná škola
s materskou školou Prašice.

Bežné príjmy RO pozostávajú z:
 Príjmy za prenájom (účet 212003): 2.660,00 EUR
 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (účet 223001): 5.347,48 EUR
 Poplatky za školy a školské zariadenia (účet 223002): 6.256,00 EUR
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 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce (účet 312007): 25.626,36 EUR

Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia

0,00 0,00 0,00%

Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia

0,00 0,00 0,00%

C.  Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR 

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

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
1.384.685,00 1.365.120,43 98,59%

BEŽNÉ VÝDAVKY - OBEC:

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
524.375,00 506.227,66 96,54%

1) Bežné výdavky – účet 600:
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
524.375,00 506.227,66 96,54%

V tom:    v EUR
Funkčná klasifikácia Rozpočet

na rok 2015
Skutočnosť

k
31.12.2015

%
plnenia

01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány 167.975,00 157.475,39 93,75%
01.1.2 – Finančné a rozpočtové záležitosti 8.630,00 8.067,35 93,48%
01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 1.290,00 1.285,58 99,66%
01.7.0 – Transakcie verejného dlhu 21.665,00 21.638,83 99,88%
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi 8.360,00 8.342,59 99,79%
04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť 7.195,00 7.149,74 99,37%
04.4.3 - Výstavba 11.545,00 11.501,54 99,62%
04.5.1 – Cestná doprava 5.170,00 5.134,36 99,31%
04.7.3 – Cestovný ruch 12.215,00 12.188,99 99,79%
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi 53.380,00 53.338,09 99,92%
05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami 30.890,00 30.859,68 99,90%
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05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny 2.765,00 2.735,53 98,93%
06.1.0 – Rozvoj bývania 16.725,00 15.537,83 92,90%
06.2.0 – Rozvoj obcí 82.085,00 77.515,96 94,43%
06.4.0 – Verejné osvetlenie 16.690,00 16.541,42 99,11%
07.2.1 – Všeobecná zdravotná starostlivosť 4.880,00 4.866,14 99,72%
08.2.0 – Kultúrne služby 40.750,00 39.956,23 98,05%
08.2.0 - Knižnica 1.255,00 1.239,78 98,79%
08.2.0 – Matrika 13.660,00 13.625,54 99,75%
08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby 340,00 335,23 98,60%
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby 1.470,00 1.465,41 99,69%
10.2.0 - Staroba 12.390,00 12.387,11 99,98%
10.4.0 – Rodina a deti 2.680,00 2.669,34 99,60%
10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi 370,00 370,00 100,00%
Spolu 524.375,00 506.227,66 96,54%

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

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
148.585,00 137.548,06 92,57%

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra obce, matriky,
spoločného stavebného úradu, aktivačných pracovníkov, odmeny pri voľbách.

b) Poistné a príspevok do poisťovní – účet 620:

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
52.990,00 48.640,04 91,79%

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby – účet 630:

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
272.410,00 269.700,51 99,00%

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 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
28.725,00 28.700,22 99,91%

Patria sem výdavky na bežné transfery pre OFK Prašice, Kynologický klub, členské 
príspevky, finančné odmeny jednotlivcom, príspevky na stravu, nemocenské dávky, sociálna 
výpomoc jednotlivcom.
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 
    finančnými výpomocami – účet 650:

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
21.665,00 21.638,83 99,88%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - OBEC:

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
142.875,00 141.461,67 99,01%

1) Kapitálové výdavky – účet 710:
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
142.875,00 141.461,67 99,01%

V tom:   v EUR
Funkčná klasifikácia Rozpočet

na rok 2015
Skutočnosť
k 31.12.2015

%
plnenia

04.5.1 – Cestná doprava 25.335,00 25.331,33 99,99%
04.7.3 – Cestovný ruch 3.935,00 3.934,76 99,99%
05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami 51.000,00 51.000,00 100,00%
06.2.0 – Rozvoj obcí 61.205,00 61.195,58 99,99%
08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby 1.400,00 0,00 0,00%
Spolu 142.875,00 141.461,67 99,01%

a) Cestná doprava – 04.5.1:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu akcie výstavba chodníka pre peších na
ul. 1. mája vo výške 40,00 EUR;
- náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu akcie výstavba chodníka pre peších na
ul. Nemečkovská vo výške 200,00 EUR;
- realizácia nových stavieb - chodník pre peších na ul. Nemečkovská vo výške 19.061,33
EUR;
- rekonštrukcia a modernizácia – miestna komunikácia Mládežnícka vo výške  6.030,00
EUR.

b) Cestovný ruch – 04.7.3:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- realizácia nových stavieb – žumpa penzión Fortunato vo výške 3.934,76 EUR;

c) Nakladanie s odpadovými vodami – 05.2.0:
Ide o nasledovné investičné akcie:

12



- náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu akcie Odvodnenie dažďových vôd z
polí - poldre vo výške 1.000,00 EUR;
- realizácia nových stavieb – Prepojenie kanalizácie s výtlakom Duchonka - Prašice vo
výške 50.000,00 EUR;

d) Rozvoj obcí – 06.2.0:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- obstaranie Územného plánu – zmeny a dodatky č. II vo výške 600,00 EUR;
- obstaranie Kamerového systému v obci vo výške 12.555,00 EUR;
- nákup traktora Zetor Major 80, lyžice vo výške 27.588,00 EUR;
- náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu – Chodník pre peších 1. mája vo

výške 880,59 EUR;
- náklady na  prípravnú  a projektovú  dokumentáciu  –  Rekonštrukcia  kabín  vo  výške

1.042,00 EUR;
- náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu – Rekonštrukcia dielní na MŠ vo

výške 8.386,99 EUR;
- náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu – Parkovisko pri cintoríne vo výške

90,00 EUR;
- rekonštrukcia a modernizácia - Kabíny vo výške 10.053,00 EUR.

e) Vysielacie a vydavateľské služby – 08.3.0:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- nákup nových vysielačov miestneho rozhlasu vo výške  0,00 EUR – investičná akcia

sa v r. 2015 nezrealizovala, bola presunutá do r. 2016.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - OBEC:

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
88.675,00 88.673,74 100,00%

1) Výdavkové finančné operácie – účet 800:
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
88.675,00 88.673,74 100,00%

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“, rekonštrukcia ZŠ s MŠ, revitalizácia 
centrálnej časti obce) – vo výške 88.673,74 EUR. 

VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S     PRÁVNOU 
SUBJEKTIVITOU:
 
a) Bežné výdavky – účty 610, 620, 630, 640: 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
603.370,00 603.367,36 100,00%

13



Patria sem finančné prostriedky poskytnuté Základnej škole s materskou školou 
Prašice v nasledovných kapitolách:

 Prenesené kompetencie (poskytnuté Obvodným úradom v Nitre, odbor školstva): 
388.132,40 EUR; z toho:

- Mzdy: 292.544,00 EUR;
- Tovary a služby: 63.585,00 EUR;
- Vzdelávacie poukazy: 7.230,00 EUR;
- Dopravné žiakom: 15.216,00 EUR;
- Dopravné žiakom z roku 2014 – príjem do r. 2015: 789,72 EUR;
- Dopravné žiakom nevyčerpané v r. 2015 – presun do r. 2016: -581,32 EUR
- Materská škola – predškolská výchova: 3.689,00 EUR;
- Príspevky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: 1.025,00 EUR;
- Kreditové príplatky pre pedagógov: 421,00 EUR;
- Učebnice: 880,00 EUR;
- Mimoriadne odmeny: 3.334,00 EUR.

 Originálne kompetencie (poskytnuté obcou Prašice): 173.384,38 EUR; z toho:
- Mzdy: 141.780,00 EUR;
- Tovary a služby: 30.662,78 EUR;
- Cestovné žiakom (Okšov Mlyn, Nový Svet, Duchonka): 941,60 EUR.

 Hmotná núdza (poskytnutá ÚPSVaR Topoľčany): 1.960,74 EUR (strava: 1.628,74 
EUR, školské potreby: 332,00 EUR). Celkový príjem dotácie na stravu bol v hodnote 
1.711,29 EUR, z toho nevyčerpaná dotácia bola vo výške 82,55 EUR – v decembri 
2015 vrátené späť ÚPSVaR Topoľčany.

 Neinvestičný poplatok –transfer (od ZŠ) v hodnote 6.261,00 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.

 Príjmy za stravu, réžiu a energie v školskej jedálni v hodnote 30.968,84 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.

 Príjmy z prenájmu telocvične v hodnote 2.660,00 EUR nie sú zahrnuté 
v rozpočtových príjmoch a výdavkoch obce, Základná škola ich má v príjmovej i vo 
výdavkovej časti rozpočtu. Sú to príjmy, ktoré Základná škola vyberá za prenájom 
telocvične, ktorú má v správe od obce.

b) Kapitálové výdavky – účet 710: 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
25.390,00 25.390,00 100,00%

Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia a modernizácia (717002) – suterén v ZŠ vo výške 22.000,00 EUR;
- nákup umývačky riadu do kuchyne  v školskej  jedálni  (713004) vo výške  3.390,00

EUR.

c) Výdavkové finančné operácie: 
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Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
0,00 0,00 0,00%

D.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

1. Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2015 pozostáva z nasledovných kapitol: 

v EUR Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

Bežný rozpočet
Príjmy – obec 1.146.210,00 1.238.670,00 1.239.772,96
Príjmy – ZŠ (originálne 
a prenesené kompetencie)

37.365,00 39.895,00 39.889,84

Výdavky - obec 456.360,00 524.375,00 506.227,66
Výdavky – ZŠ (originálne 
a prenesené kompetencie)

612.480,00 603.370,00 603.367,36

Výsledok hospodárenia 
bežného rozpočtu 
/prebytok/

+114.735,00 +150.820,00 +170.067,78

Kapitálový rozpočet
Príjmy – obec 1.600,00 70.220,00 70.219,00
Príjmy - ZŠ 0,00 0,00 0,00
Výdavky - obec 50.000,00 142.875,00 141.461,67
Výdavky - ZŠ 0,00 25.390,00 25.390,00
Výsledok hospodárenia 
kapitálového rozpočtu 
/schodok/

-48.400,00 -98.045,00 -96.632,67

Finančné operácie
Príjmy – obec 21.915,00 97.895,00 97.871,90
Výdavky - obec 88.250,00 88.675,00 88.673,74
Výsledok hospodárenia 
finančných operácií 
/prebytok/

-66.335,00 +9.220,00 +9.198,16

Výsledok hospodárenia 
/prebytok/

0,00 +61.995,00 +82.633,27

Obec Prašice skončila rozpočtový rok 2015 s prebytkom rozpočtu vo výške 
73.435,11 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 170.067,78 EUR;
Kapitálový rozpočet vykazuje schodok vo výške 96.632,67 EUR;
Výsledok hospodárenia bežného a kapitálové rozpočtu obce za rok 2015 je prebytok vo 
výške 73.435,11 EUR.
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Prebytok bežného rozpočtu:
v centoch: 

Bežné príjmy Bežné výdavky Rozdiel – VH
1.279.662,80 1.109.595,02 +170.067,78

Schodok kapitálového rozpočtu:
v centoch: 

Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Rozdiel – VH
70.219,00 166.851,67 -96.632,67

Výsledok hospodárenia:
v centoch: 
Prebytok bežného rozpočtu Schodok kapitálového

rozpočtu
Rozdiel - VH

+170.067,78 -96.632,67 +73.435,11

Finančné operácie:
v centoch: 

Príjmové FO Výdavkové FO Rozdiel – VH
97.871,90 88.673,74 +9.198,16

CELKOVO = bežný rozpočet + kapitálový rozpočet + finančné operácie :
v centoch: 

CELKOVO PRÍJMY CELKOVO VÝDAVKY Rozdiel - VH
1.447.753,70 1.365.120,43 +82.633,27

REKAPITULÁCIA výsledku hospodárenia za r. 2015:

Prebytok bežného rozpočtu (bežné príjmy – bežné výdavky) + 170.067,78 EUR
Presun nevyčerpaných prostriedkov: dopravné z r. 2014 – 789,72 
EUR; dotácia z ÚV SR na rekonštrukciu kabín z r. 2014 – 20.000,00 
EUR; prostriedky z rezervného fondu obce – 73.880,00 EUR; 
prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv – 3.202,18 EUR. Príjem 
týchto finančných prostriedkov do rozpočtu obce bol cez príjmové FO. 
Výdavky týchto finančných prostriedkov boli cez bežné a     kapitálové 
výdavky.

+ 97.871,90 EUR

Schodok kapitálového rozpočtu (kapitál. príjmy – kapitál. výdavky) - 96.632,67 EUR
Splátky istín úverov cez výdavkové FO – boli vykryté z prebytku 
bežného rozpočtu obce (úvery voči Prima banke, SZRB a ŠFRB)

- 88.673,74 EUR

CELKOM – rozdiel: Výsledok hospodárenia - prebytok + 82.633,27 EUR
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Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Pre  účely  tvorby  rezervného  fondu  a ostatných  fondov  bude  obec  postupovať  podľa

nasledujúcej tabuľky: 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2015 vo výške 66.743,92 EUR.

2. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2015:  

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 1.134.067,44 EUR
T 5. Náklady ( bez účtu 591)                                                        1.138.781,05 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením - 4.713,61 EUR
591 Splatná daň z     príjmov                                                                        3,79 EUR  
Účtovný výsledok hospodárenia - 4.717,40 EUR 

Celkový účtovný výsledok hospodárenia za rok 2015 je vo výške: - 4.717,40 EUR 
/strata/
 
Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2015:               - 4.717,40 EUR
Účtovná trieda 6 – VÝNOSY           1.134.067,44 EUR
Účtovná trieda 5 – NÁKLADY                                                             1.138.784,84 EUR         
Účtovný výsledok hospodárenia    - 4.717,40 EUR

17



Nakoľko obec v roku 2015 mala vyššie náklady ako výnosy  /vysoké náklady boli 
hlavne na odpisovanie majetku obce/, vznikol záporný výsledok hospodárenia.

      Účtovný  výsledok  hospodárenia za rok 2015 – strata, bude v roku 2016 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 2015:

Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2015:                  - 422,03 EUR
Účtovná trieda 6 – VÝNOSY  777.840,18 EUR
Účtovná trieda 5 – NÁKLADY                                                                 778.262,21 EUR         
Účtovný výsledok hospodárenia – strata       - 422,03 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.
Obec za r. 2015 dosiahla celkový výsledok hospodárenia vo výške 66.743,92 EUR, 

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

v EUR          
Názov Počiatočný stav

k 01.01.2015

Prírastky -

tvorba

Úbytky –

čerpanie

Konečný stav

k 31.12.2015
Rezervný fond – účet 22124 65.502,01 8.771,06 73.880,66 392,41

Pohyby na účte rezervného fondu za r. 2015:

Rezervný fond – účet 22124 Pohyby v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2015 65.502,01 EUR
Prírastky, z toho: 8.771,06 EUR
Z prebytku hospodárenia za r. 2014 8.767,54 EUR
Úroky 3,52 EUR
Úbytky, z toho: 73.880,66 EUR
Použitie RF, uznesenie OZ č. 34/2015 zo dňa 26.02.2015,
na nákup nákladného motor. vozidla – traktor Zetor Major

23.880,00 EUR

Použitie RF, uznesenie OZ č. 81/2015 zo dňa 26.08.2015,
na úhradu nákladov invest. akcie: Odvedenie odpad. vôd  

50.000,00 EUR

Zrážková daň 0,66 EUR
Konečný stav k 31.12.2015 392,41 EUR
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva.

v EUR          
Názov Počiatočný stav

k 01.01.2015

Prírastky -

tvorba

Úbytky –

čerpanie

Konečný stav

k 31.12.2015
Sociálny fond – účet 47201 526,20 1.163,31 1.023,12 666,39

Pohyby na účte sociálneho fondu za r. 2015:

Sociálny fond – účet 47201 Pohyby v EUR
Počiatočný stav k 01.01.2015 526,20 EUR
Prírastky, z toho: 1.163,31 EUR
Povinný prídel 1.163,31 EUR
Úbytky, z toho: 1.023,12 EUR
Čerpanie SF na stravu - stravné lístky pre zamestnancov 1.023,12 EUR
Konečný stav k 31.12.2015 666,39 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 má obec uzatvorenú Mandátnu zmluvu so spoločnosťou Hermann SK 
na správu nájomných bytových domov. Tvorbu a použitie prostriedkov fondu opráv vedie vo 
svojom účtovníctve obec.

Zostatky finančných prostriedkov fondu opráv z minulých rokov obec eviduje 
v účtovníctve na účtoch nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 428AÚ 
analyticky podľa jednotlivých bytových domov, ako aj fyzicky a účtovne na bankových 
účtoch 221AÚ.  

 
Zostatok finančných prostriedkov fondu opráv k     31.12.2015 (prostriedky 

z minulých rokov + prostriedky z r. 2015) je vo výške 32.437,39 EUR.

Prostriedky fondu opráv na bankových účtoch v     EUR:
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Názov Počiatočný stav

k 01.01.2015

Prírastky

- tvorba

Úbytky –

čerpanie

Konečný stav

k 31.12.2015
Fond opráv 13 BJ 7.717,56 2.444,35 1.815,46 8.346,45
Fond opráv 8 BJ 4.038,90 1.729,70 1.282,98 4.485,62
Fond opráv 7 BJ 3.400,48 1.717,42 1.140,11 3.977,79
Fond opráv 8 „B“ 7.603,90 1.544,16 1.266,47 7.881,59
Fond opráv 8 „A“ 7.138,02 1.544,16 936,24 7.745,94
CELKOM 29.898,86 8.979,79 6.441,26 32.437,39

F.  Finančné usporiadanie vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
f) ostatným subjektom mimo verejnej správy

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 Prašice

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO:

v EUR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov

Rozdiel -
vrátenie

ZŠ s MŠ 216.664,22 216.664,22 0,00 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy (ŠR):

v EUR
Rozpočtová Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel - Rozdiel –
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organizácia finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

vrátenie presun do
r. 2016

ZŠ s MŠ 414.546,01 412.093,14 1.871,55 581,32

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

v EUR
Štátny rozpočet -

poskytovateľ

- 1 -

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

- 2 -

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015

- 3 -

Suma
použitých

prostriedkov
v roku 2015

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

- 5 -
ÚPSVaR Topoľčany Školstvo – hmotná 

núdza – bežné 
výdavky

2.043,29 1.960,74 82,55 –
vrátené

ÚPSVaR v r.
2015

ÚPSVaR Topoľčany Osobitný príjemca, 
rodinné prídavky – 
bežné výdavky

188,16 188,16 0,00

Ministerstvo kultúry 
SR

Nákup knižničného 
fondu – bežné výdavky

500,00 500,00 0,00

Ministerstvo vnútra SR Odmena skladníkovi 
CO - bežné výdavky

241,20 241,20 0,00

ESF – prostriedky EÚ 
a spolufinancovanie zo 
ŠR - ÚPSVaR TO

Aktivačné práce – 
bežné výdavky

3.060,86 3.060,86 0,00

Ministerstvo vnútra SR 
- Obvodný úrad 
Topoľčany

Referendum o rodine  
– bežné výdavky

1.280,00 883,11 396,89 –
vrátené MV
SR v r. 2015

Ministerstvo vnútra SR 
- Obvodný úrad 
Topoľčany

REGOB  - bežné 
výdavky

670,23 670,23 0,00

Ministerstvo vnútra SR 
- Obvodný úrad 
Topoľčany

Matrika- bežné 
výdavky

5.068,83 5.068,83 0,00

Ministerstvo školstva 
SR - Obvodný úrad 
Nitra, odbor školstva

Školstvo – prenesený 
výkon – bežné 
výdavky

390.502,72 388.132,40 581,32 EUR
-  presun do

r. 2016;
1.789,00
EUR –

vrátené MŠ
SR

21



Ministerstvo školstva 
SR - Obvodný úrad 
Nitra, odbor školstva

Školstvo – prenesený 
výkon – kapitálové 
výdavky

22.000,00 22.000,00 0,00

Ministerstvo životného 
prostredia SR

Životné prostredie – 
prenesený výkon – 
bežné výdavky

190,16 190,16 0,00

Ministerstvo dopravy, 
výstavby 
a regionálneho rozvoja 
SR

Stavebný úrad – 
prenesený výkon – 
bežné výdavky

2.175,27 2.175,27 0,00

Ministerstvo dopravy, 
výstavby 
a regionálneho rozvoja 
SR

Pozemné komunikácie
– prenesený výkon 
bežné výdavky

101,05 101,05 0,00

Úrad vlády SR Chodník pre peších 
ul. Nemečkovská – 
kapitálové výdavky

15.000,00 15.000,00 0,00

Ministerstvo vnútra SR Kamerový systém – 
kapitálové výdavky

10.000,00 10.000,00 0,00

CELKOM 453.021,77 450.172,01 2.849,76

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec v roku 2015 nemala uzatvorenú žiadnu zmluvu so štátnym fondom!  

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:

Obec v roku 2015 nemala uzatvorenú žiadnu zmluvu s inými obcami a mestami! 

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:

v EUR
VÚC

- 1 -

Účelové určenie transferu: 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015

- 3 -

Suma
použitých

prostriedkov
v roku 2015

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

- 5 -
VÚC Nitra Šport – Detská 

olympiáda–bežné výdavky
350,00 350,00 0,00

VÚC Nitra Kultúra – výroba 
brožúry–bežné výdavky

350,00 350,00 0,00

CELKOM 700,00 700,00 0,00

F. Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy:

v EUR
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Subjekt mimo
verejnej správy

- 1 -

Účelové určenie transferu: 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015

- 3 -

Suma
použitých

prostriedkov
v roku 2015

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

- 5 -
Grznár Jozef, 
Grznár Pavol, Okša
Erik

Obstaranie Územného 
plánu obce, zmeny 
a doplnky č. II – bežné 
výdavky

657,52 657,52 0,00

Grznár Jozef, 
Grznár Pavol, Okša
Erik

Obstaranie Územného 
plánu obce, zmeny 
a doplnky č. II – 
kapitálové výdavky

600,00 600,00 0,00

CELKOM 1.257,52 1.257,52 0,00

G.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR 

OBEC

A K T Í V A 
Názov  Začiatočný zostatok k

1.1.2015
Konečný zostatok k

31.12.2015

Neobežný majetok spolu 7.735.629,40 7.520.474,36
Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 2.824,07 2.964,19
Dlhodobý hmotný majetok 7.337.412,86 7.122.117,70
Dlhodobý finančný majetok 395.392,47 395.392,47
Obežný majetok spolu 1.067.334,68 944.868,30
Z toho :
Zásoby 107,17 113,29
Zúčtovanie medzi subjektami 
verejnej správy

824.776,99 773.727,24

Pohľadávky – krátkodobé, dlhodobé 39.148,51 25.806,72
Finančné účty 203.302,01 145.221,05
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 6.344,49 9.757,07
Vzťahy k účtom klientov štátnej 
pokladnice

0,00 0,00

SPOLU 8.809.308,57 8.475.099,73

P A S Í V A
Názov Začiatočný zostatok k

1.1.2015
Konečný zostatok k

31.12.2015
Vlastné imanie 3.829.944,20 3.825.226,80
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z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy účtovnej jednotky 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 3.829.944,20 3.825.226,80
Záväzky 1.573.023,94 1.439.003,96

z toho :
Rezervy 2.000,00 2.000,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy

20.789,72 581,32

Dlhodobé záväzky 1.157.157,44 1.085.865,48
Krátkodobé záväzky 77.916,07 77.537,57
Bankové úvery a výpomoci 315.160,71 273.019,59
Časové rozlíšenie 3.406.340,43 3.210.868,97
Vzťahy k účtom klientov štátnej 
pokladnice

0,00 0,00

SPOLU 8.809.308,57 8.475.099,73

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA – ZŠ s MŠ

A K T Í V A 
Názov  Začiatočný zostatok k

1.1.2015
Konečný zostatok k

31.12.2015

Neobežný majetok spolu 824.135,10 794.767,80
Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 824.135,10 794.767,80
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00
Obežný majetok spolu 57.701,96 68.666,72
Z toho :
Zásoby 1.258,38 1.737,95
Zúčtovanie medzi subjektami 
verejnej správy

5.750,00 13.232,00

Pohľadávky – krátkodobé, dlhodobé 3.618,77 3.736,49
Finančné účty 47.074,81 49.960,28
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 118,44 226,29
Vzťahy k účtom klientov štátnej 
pokladnice

0,00 0,00

SPOLU 881.955,50 863.660,81

P A S Í V A
Názov Začiatočný zostatok k

1.1.2015
Konečný zostatok k

31.12.2015
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Vlastné imanie 1.075,81 670,19
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy účtovnej jednotky 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 1.075,81 670,19
Záväzky 880.761,25 841.131,85

z toho :
Rezervy 5.750,00 13.232,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy

824.135,11 773.085,36

Dlhodobé záväzky 813,77 783,54
Krátkodobé záväzky 50.059,59 54.030,95
Bankové úvery a výpomoci 2,78 0,00
Časové rozlíšenie 118,44 21.858,77
Vzťahy k účtom klientov štátnej 
pokladnice

0,00 0,00

SPOLU 881.955,50 863.660,81

H.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

 Dlhodobé:

Názov Účet Hodnota v EUR
Záväzky zo soc. fondu 47201 666,39
Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 
na 8+13 b. j. 

47905 15.609,16

Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 
na 8 b. j. blok „B“ 

47906 6.774,00

Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 
na 8 b. j. blok „A“ 

47907 6.774,00

Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 
na 7 b. j.

47908 6.636,00

Úver ŠFRB - 7 b. j. 47901 201.798,07
Úver ŠFRB – 8 + 13 b. j. 47902 410.240,03
Úver ŠFRB – 8 b. j. blok „B“ 47903 216.832,05
Úver ŠFRB – 8 b. j. blok „A“ 47904 220.535,78
Celkom 1.085.865,48

Prehľad dlhodobých úverov za rok 2015:

1. Úver zo ŠFRB – výstavba 7 bytových nájomných domov - dlhodobý 
Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 278.828,92 EUR
Stav úveru k 01.01.2015: 210.460,52 EUR
Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.662,45 EUR
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Stav úveru k 31. 12.2015: 201.798,07 EUR

2. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „B“ - dlhodobý 
Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 288.322,38 EUR
Stav úveru k 01.01.2015: 225.706,95 EUR
Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.874,60 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 216.832,05 EUR

3. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „A“ - dlhodobý 
Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 288.322,38 EUR
Stav úveru k 01.01.2015: 229.373,23 EUR
Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.837,45 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 220.535,78 EUR

4. Úver zo ŠFRB – výstavba 13+8 bytových nájomných domov - dlhodobý 
Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 649.273,05 EUR
Stav úveru k 01.01.2015: 430.881,06 EUR
Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 20.641,03 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 410.240,03 EUR

Prehľad dlhodobých prijatých preddavkov - zábezpeky za rok 2015:

Zábezpeka Počiatočný

stav

k 01.01.2015

Prírastky –

vloženie

zábezpeky

nájomcom

Úbytky –

vyplatenie

zábezpeky

nájomcovi

Konečný stav

k 31.12.2015

Zábezpeka 13+8 BJ 22.278,16 3.729,59 10.398,59 15.609,16
Zábezpeka 8 „B“ 12.818,40 498,00 6.542,40 6.774,00
Zábezpeka 8 „A“ 12.478,20 0,00 5.704,20 6.774,00
Zábezpeka 7 BJ 12.634,72 1.585,28 7.584,00 6.636,00
CELKOM 60.209,48 5.812,87 30.229,19 35.793,16

 Krátkodobé:

Názov Účet Hodnota v EUR
Dodávatelia 321 7.022,78
Prijaté preddavky – nájomné byty 324 1.636,08
Ostatné záväzky – úver ŠFRB 7 b. j. 479011 8.662,45
Ostatné záväzky – úver ŠFRB 13+8 b. j. 479021 20.641,03
Ostatné záväzky – úver ŠFRB 8 b. j. „B“ 479031 8.874,90
Ostatné záväzky – úver ŠFRB 8 b. j. „A“ 479041 8.837,45
Zamestnanci – mzdy - depozit 331 9.747,56
Odvody zo miezd - depozit 336 6.138,61
Dane – depozit 342 1.486,75
Iné záväzky – poistenie majetku 37905 999,15
Iné záväzky – ostatné 37912 419,40
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Iné záväzky – stočné, BYTY 37921 2.145,00
Iné záväzky – elektrina, BYTY 37922 125,33
Zrážky zamestnancom– depozit 379991 801,08
Celkom 77.537,57

Prehľad krátkodobých úverov za     rok 2015:

1. Úver zo ŠFRB – výstavba 7 bytových nájomných domov - krátkodobý 
Stav úveru k 01.01.2015: 8.580,84 EUR
Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.662,45 EUR
Výška splátok úveru – istiny: 8.580,84 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 8.662,45 EUR

2. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „B“ - krátkodobý 
Stav úveru k 01.01.2015: 8.791,58 EUR
Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.874,90 EUR
Výška splátok úveru – istiny: 8.791,58 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 8.874,90 EUR

3. Úver zo ŠFRB – výstavba 8 bytových nájomných domov – blok „A“ - krátkodobý 
Stav úveru k 01.01.2015: 8.754,61 EUR
Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 8.837,45 EUR
Výška splátok úveru – istiny: 8.754,61 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 8.837,45 EUR

4. Úver zo ŠFRB – výstavba 13+8 bytových nájomných domov - krátkodobý 
Stav úveru k 01.01.2015: 20.405,59 EUR
Presun časti dlohodob. úveru na krátkodobý: 20.641,03 EUR
Výška splátok úveru – istiny: 20.405,59 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 20.641,03 EUR

 Bankové úvery a výpomoci:

Názov Účet Hodnota v EUR
Úver Prima banka – dlhod. – 7 BJ 46101 49.070,51
Úver Prima banka – krátkod. – 7 BJ 461011 8.921,28
Úver Prima banka – dlhod. – 8+8 BJ 46103 137.261,00
Úver Prima banka – krátk. – 8+8 BJ 461031 11.775,84
Úver Prima banka – dlhod. – 
rekonštrukcia ZŠ s MŠ – spolufin.

46105 13.441,92

Úver Prima banka – krátkod. – 
rekonštrukcia ZŠ s MŠ – spolufin.

461051 9.480,00

Úver Prima banka – dlhod. – 
rekonštrukcia ZŠ s MŠ – neopr. nákl.

46106 18.537,43

Úver Prima banka – krátkod. – 
rekonštrukcia ZŠ s MŠ – neopr. nákl.

461061 6.756,00

Úver SZRB – dlhod. – revitalizácia 46107 12.567,61
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obce – spolufinancovanie 5%
Úver SZRB – krátkod. – revitalizácia
obce – spolufinancovanie 5%

461071 5.208,00

Celkom 273.019,59

Prehľad úverov za     rok 2015:

1. Úver z     Prima banky – výstavba 7 bytových nájomných domov
Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 129.538,90 EUR
Stav úveru k 01.01.2015: 66.913,07 EUR
Výška splátok úveru – istiny: 8.921,28 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 57.991,79 EUR

2. Úver z     Prima banky – výstavba 8+8 bytových nájomných domov
Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 236.163,51 EUR
Stav úveru k 01.01.2015: 160.812,68 EUR
Výška splátok úveru – istiny: 11.775,84 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 149.036,84 EUR

3. Úver z     Prima banky – rekonštrukcia ZŠ s     MŠ – spolufinancovanie 
Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 77.915,12 EUR
Stav úveru k 01.01.2015: 32.401,92 EUR
Výška splátok úveru – istiny: 9.480,00 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 22.921,92 EUR

4. Úver z     Prima banky – rekonštrukcia ZŠ s     MŠ – neoprávnené náklady
Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 64.140,43 EUR
Stav úveru k 01.01.2015: 32.049,43 EUR
Výška splátok úveru – istiny: 6.756,00 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 25.293,43 EUR

5. Úver zo     SZRB – revitalizácia obce – 5%-né spolufinancovanie
Výška poskytnutých úverových prostriedkov: 38.607,61 EUR
Stav úveru k 01.01.2015: 22.983,61 EUR
Výška splátok úveru – istiny: 5.208,00 EUR
Stav úveru k 31. 12.2015: 17.775,61 EUR

Obec v roku 2015 neuzatvorila Zmluvy o úvere!

I.  Údaje o nákladoch a výnosoch

Obec Prašice v roku 2015 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. 
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Bližší prehľad nákladov a výnosov pri vykonávaní hlavnej činnosti obce Prašice je 
uvedený vo výročnej správe za rok 2015.  

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 11.712,08
Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy 639.388,06
633 – Výnosy z poplatkov 60.979,54

Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti

641 – Tržby z predaja dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku

23.098,00

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z 
omeškania

565,00

646 – Výnosy z odpísaných 
pohľadávok

35,31

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti

108.335,19

Zúčtovanie rezerv  a opravných 
položiek 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie 
časového rozlíšenia

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti

2.000,00

658 – Zúčtovanie ostatných opravných 
položiek z prevádzkovej činnosti

41,49

Finančné výnosy 662 - Úroky 21,16

Mimoriadne výnosy 672 – Náhrady škôd 615,48

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 

26.114,66

694 – Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov zo štátneho 
rozpočtu a od iných subjektov verejnej 
správy

221.271,63

699 – Výnosy samosprávy z odvodu 
rozpočtových príjmov 

39.889,84

Spolu 1.134.067,44

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 24.435,64
502 – Spotreba energie 60.401,10

Služby 511 – Opravy a udržiavanie 32.082,40
512 – Cestovné 530,37

29



513 – Náklady na reprezentáciu 1.343,98
518 – Ostatné služby 94.672,21

Osobné náklady
521 – Mzdové náklady 157.897,23
524 – Zákonné sociálne poistenie 52.603,51
527 – Zákonné sociálne náklady 8.456,19

Dane a poplatky 
531 – Daň z motorových vozidiel 743,20
532 – Daň z nehnuteľnosti 32,83
538 – Ostatné dane a poplatky 1.269,62

Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť

541 – Zostatková cena predaného 
dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku

6.896,45

545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z 
omeškania

6.533,84

546 – Odpis pohľadávok 41,49
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť

20.069,44

Odpisy, rezervy a opravné položky 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie 
časového rozlíšenia  

551 – Odpisy dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku

339.810,42

553 – Tvorba ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti 

2.000,00

Finančné náklady 
562 - Úroky 21.071,22
568 – Ostatné finančné náklady 7.585,50

Mimoriadne náklady 572 – Škody 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

279.022,55

586 – Náklady na transfery z rozpočtu 
obce alebo z rozpočtu VÚC subjektom 
mimo verejnej správy

21.280,00

587 – Náklady na ostatné transfery 1,86
Dane z príjmov 591 – Splatná daň z príjmov 3,79
Spolu 1.138.784,84

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 66.801,28
Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti

28.431,54

Zúčtovanie rezerv  a opravných 
položiek 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie 
časového rozlíšenia

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti

5.750,00
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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

213.271,44

692 – Výnosy z KT z rozpočtu obce 
alebo VÚC v RO a PO zriadených 
obcou alebo VÚC 

65.751,11

693 – Výnosy samosprávy z bežných 
transferov zo štátneho rozpočtu a od 
iných subjektov verejnej správy

397.467,29

694 – Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov zo štátneho 
rozpočtu a od iných subjektov verejnej 
správy

367,52

Spolu 777.840,18

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 95.946,52
502 – Spotreba energie 36.709,68

Služby 

511 – Opravy a udržiavanie 8.107,38
512 – Cestovné 118,40
513 – Náklady na reprezentáciu 173,06
518 – Ostatné služby 19.306,85

Osobné náklady
521 – Mzdové náklady 348.545,29
524 – Zákonné sociálne poistenie 118.312,27
527 – Zákonné sociálne náklady 12.146,02

Dane a poplatky 538 – Ostatné dane a poplatky 750,40
Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť

18.326,74

Odpisy, rezervy a opravné položky 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie 
časového rozlíšenia  

551 – Odpisy dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku

66.118,63

553 – Tvorba ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti 

13.232,00

Finančné náklady 568 – Ostatné finančné náklady 579,13
Náklady na transfery a náklady 
z odvodu príjmov 

588 – Náklady z odvodu príjmov 39.889,84

Spolu 778.262,21

J.  Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Prašice má zriadenú príspevkovú organizáciu Duchonkár, ktorá nevykonávala
v r. 2015 činnosť a obec plánuje uskutočniť jej likvidáciu. Táto organizácia neeviduje za r. 
2015 náklady a výnosy.
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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  2015  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 2015

- 2 -

Suma  použitých
prostriedkov
v roku 2015

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky 16.000,00 16.000,00 0,00
Kynologický klub – bežné výdavky 2.800,00 2.800,00 0,00
Celkom 18.800,00 18.800,00 0,00

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN 
č. 05/2011 o dotáciách.

L.  Podnikateľská činnosť

Obec Prašice v r. 2015 nevykonávala podnikateľskú činnosť!

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
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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. 2015.

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 66.743,92 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. Individuálna účtovná závierka k 31.12.2015 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) - Obec

3. Individuálna účtovná závierka k 31.12.2015 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) – RO

4. Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu

verejnej správy k 31.12.2015 – Obec

5. Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu

verejnej správy k 31.12.2015 – RO

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

RO k 31.12.2015 – Obec

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

RO k 31.12.2015 – RO

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

subjektu verejnej správy k 31.12.2015 – Obec

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

subjektu verejnej správy k 31.12.2015 - RO

10. Poznámky k 31.12.2015 - Obec

11. Poznámky k 31.12.2015 – RO

12. Zúčtovania dotácií poskytnutých Obcou Prašice
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Záverečný účet Obce Prašice za rok 2015 vyvesený na úradnú tabuľu obce 

dňa: ....................................

Záverečný účet Obce Prašice za rok 2015 zvesený z úradnej tabule obce 

dňa: ....................................
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