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Záverečný účet obce Častkovce za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako prebytkový
a finančné operácie ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.11.2013 uznesením
č. 70/2013.
Rozpočet bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 23.6.2014 uznesením č. 45/2014
- druhá zmena schválená dňa 30.9.2014 uznesením č. 71/2014
- tretia zmena schválená dňa 21.11.2014 uznesením č. 95/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014
Obec Častkovce ukončila hospodárenie v r. 2014 nasledovne:
Schválený
rozpočet 2014
v€

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce za rok 2014
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2014
v€

562 966,53

2 441 730,45

482 966,53
80 000,00
0,00
545 352,51

595 344,61
1 030 308,51
816 077,33
2 315 539,42

374 207,51
77 000,00
94 145,00
17 614,02

480 300,14
1 753 861,13
81 378,15
126 191,03
-17 292,77
108 898,26
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
562 966,53

Skutočnosť k 31.12.2014
2 441 730,45

% plnenia
433,73

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
269 978,53

Skutočnosť k 31.12.2014
278 122,18

% plnenia
103,02

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 196 464,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 215 559,51 €, čo predstavuje plnenie na
109,72 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 39 907,21 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 35 889,62 €, čo je
89,93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 172,10 €, dane zo stavieb boli
v sume 18 656,18 € a dane z bytov boli v sume 61,34 €. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 35 889,62 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 281,65 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 294,63 €, čo je 104,61
% plnenie.
d) Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 5 983,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 0,00 €, čo je 0 %
plnenie.
e) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 22 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 21 835,82 €, čo je
95,77 % plnenie.
f) Daň za jadrové zariadenia
Z rozpočtovaných 4 542,67 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 4 542,60 €, čo je
100 % plnenie.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
161 410,00

Skutočnosť k 31.12.2014
225 574,87

% plnenia
211,27

a) Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov
Z rozpočtovaných 123 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 184 392,83 €, čo je
149,91 % plnenie.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 560,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 143,46 €, čo je 204,19
% plnenie.
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Pokuty, penále a iné sankcie – za porušenie predpisov:
neboli rozpočtované, skutočný príjem k 31.12.2014 bol vo výške 50,00 €.
c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 1 750,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 579,78 €, čo je
90,27 % plnenie.
d) Poplatky a platby za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
Z rozpočtovaných 22 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 24 398,44 €, čo je
110,90 % plnenie.
e) Úroky
Z rozpočtovaných 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 318,62 €, čo je 318,62
% plnenie.
f) Ostatné príjmy
Ide o príjem z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré neboli rozpočtované a skutočné
plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 1 733,80 €, z dobropisov, z rozpočtovaných 14 000,00 €
bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 9 366,47 €, čo je 66,90 % plnenie. Príjem z vratiek
nebol rozpočtovaný, skutočný príjem k 31.12.2014 bol vo výške 1 309,00 €, iné príjmy taktiež
neboli rozpočtované a skutočné plnenie k 31.12.2014 boli vo výške 448,38 €, príjmy z náhrad
poistného plnenia, ktoré neboli rozpočtované boli k 31.12.2014 vo výške 834,09 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2014
51 578,00

Skutočnosť k 31.12.2014
88 093,56

% plnenia
170,80

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
1.
Ministerstvo kultúry SR
5 000,00
2.
Trenčiansky samosprávny
1 500,00
kraj
3.
SPP
10 000,00
4.
Ministerstvo vnútra SR
2 503,79
5.

Ministerstvo vnútra SR

6.

Ministerstvo vnútra SR

7.

Ministerstvo vnútra SR

8.

ÚPSVaR Nové Mesto n/V

Účel
Monografia obce Častkovce
Koncert dychových hudieb
v historickom parku Častkovce
Detské ihrisko „Detský raj“
Voľby do orgánov samosprávnych
krajov
1,66 Zabezpečenie činnosti komisie na
obnovu evidencie pozemkov
a právnych vzťahov k nim
110,85 Starostlivosť o životné prostredie

390,39 Hlásenie pobytu občanov/register
SR
3 374,87 Refundácia na aktivačné práce

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
80 000,00

Skutočnosť k 31.12.2014
1 030 308,51

% plnenia
1 287,89

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 80 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 284 457,36 €, čo
predstavuje 355,57 % plnenie.
c) Granty a transfery
Príjem z grantov a transferov nebol rozpočtovaný, skutočný príjem k 31.12.2014 bol vo výške
745 851,15 €.
V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.

4.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Environmentálny fond

5.

Environmentálny fond

6.

Environmentálny fond

3.

Suma v €
Investičná akcia
13 500,00 Zateplenie budovy kultúrneho domu
467 470,00 Obstaranie nájomných bytov 26 b.j.

54 780,00 Obstaranie technickej vybavenosti
26 b.j.
69 081,75 Častkovce IBV-Lokalita A-3.etapačasť kanalizácia
60 918,24 Častkovce IBV-Lokalita A-3.etapačasť kanalizácia
80 101,16 Častkovce IBV-Lokalita A-3.etapačasť vodovod

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31.12.2014
816 077,33

% plnenia

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 96/2014 zo dňa 21.11.2014 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 100 877,33 € na uhradenie faktúry „IBV-Lokalita A, vetva B“objekt komunikácie v obci Častkovce, plynovod 3.etapa, traktor Kubota, traktor na kosenie,
drtič krovia. Obec zapojila do príjmových finančných operácií aj zostatok z prostriedkov
z predchádzajúcich rokov – nevyčerpané prostriedky roka 2013 zo ŠR na materiálnotechnické zabezpečenie klubu vo výške 4 000,00 eur, dotácia z Úradu vlády na výmenu okien
a dverí na OcÚ vo výške 6 000,00 eur a zateplenie OcÚ vo výške 4 000,00 eur. Medzi
príjmové finančné operácie bol zaradený aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške
701 200,00 eur pre stavbu bytový dom B6-26 b.j. Častkovce.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31.12.2014
3 554,00

% plnenia
0
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola s materskou školou Častkovce
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nemala v roku 2014 žiadne kapitálové
príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
545 352,51

Skutočnosť k 31.12.2014
2 315 539,42

% plnenia
424,59

1) Bežné výdavky obce:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
268 324,51 €
359 231,07 €
133,88
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy
172 589,50 €
217 942,14 €
126,28
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,00 €
315,00 €
Ochrana životného prostredia
29 950,00 €
40 872,18 €
136,47
Bývanie a občianska vybavenosť
33 900,00 €
63 227,28 €
186,51
Zdravotníctvo
2 230,00 €
2 052,67 €
92,05
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
24 355,01 €
31 469,02 €
129,21
Sociálne zabezpečenie
5 300,00 €
3 352,78 €
63,26
Spolu
268 324,51 €
359 231,07 €
133,88
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 66 470,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 75 363,52 €, čo je
113,38 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 22 755,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 27 437,44 €, čo je
120,58 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 141 691,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 214 218,95 €, čo
je 151,19 % čerpanie. 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
Z rozpočtovaných 13 548,51 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 17 393,26 €, čo
predstavuje 128,38 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 23 860,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 24 817,90 €, čo
predstavuje 104,01 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
77 000,00 €

Skutočnosť k 31.12.2014
1 753 861,13 €

% plnenia
2 277,74
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v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Spolu

rozpočet
15 000,00 €
2 000,00 €
60 000,00 €
0,00 €
77 000,00 €

skutočnosť
3 711,00 €
0,00 €
1 715 389,47 €
34 760,66 €
1 753 861,13 €

% plnenia
24,74
0,00
2 858,98
0,00
2 277,74

a) Výdavky verejnej správy
Ide najmä o nasledovné investičné akcie :
- prípravná a projektová dokumentácia pre IBV Častkovce
b) Bývanie a občianska vybavenosť
Ide najmä o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov pre rozvoj obce
- predĺženie vodovodu a kanalizácie v obci
- výstavba miestnej komunikácie v časti IBV
- výmena okien, dverí a zateplenie obecného úradu
- výstavba bytovky s.č. 551
c) Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Ide najmä o nasledovné investičné akcie:
- zateplenie budovy kultúrneho domu
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
94 145,00

Skutočnosť k 31.12.2014
81 378,15

% plnenia
86,44

Z rozpočtovaných 94 145,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 81 378,15 €, čo predstavuje 86,44 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
105 883,00

Skutočnosť k 31.12.2014
121 069,07

% plnenia
114,34

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školu Častkovce
Kapitálové výdavky:
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nemala v roku 2014 žiadne kapitálové
výdavky.
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4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

Bežné príjmy spolu

595 344,61

z toho : bežné príjmy obce

591 790,61

bežné príjmy RO

3 554,00

Bežné výdavky spolu

480 300,14

z toho : bežné výdavky obce

359 231,07

bežné výdavky RO

121 069,07

Bežný rozpočet

+115 044,47
1 030 308,51

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

1 030 308,51

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

1 753 861,13

z toho : kapitálové výdavky obce

1 753 861,13

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-

723 552,62

-

608 508,15
-17 292,77
- 625 800,92
816 077,33
81 378,15
+ 734 699,18
2 441 730,45
2 315 539,42
126 191,03
-17 292,77
108 898,26

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 608 508,15 EUR zistený 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 z.n.p. bol v rozpočtovom
roku 2014 vysporiadaný :
- z finančných operácií
Zostatok finančných operácií v sume +734 699,18 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 625 800,92 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 126 191,03 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 996,93 EUR, a to na :
- prenesené kompetencie rozpočtovej organizácie obce ZŠ s MŠ Častkovce
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 15 295,84 eur.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2014 vo výške 108 898,26 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2014

0,00

Prírastky - z prebytku hospodárenia

100 877,53

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

100 877,53

- uznesenie č.96/2014 zo dňa 21.11.2014 na
uhradenie faktúry „IBV-Lokalita A, vetva B“objekt komunikácie v obci Častkovce, plynovod
3.etapa, traktor Kubota, traktor na kosenie, drtič
krovia
KZ k 31.12.2014

0,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2014

166,98

Prírastky - povinný prídel

688,38

Úbytky - stravovanie

654,99

KZ k 31.12.2014

200,37
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok
spolu

Skutočnosť
k 31.12.2012
€

Skutočnosť
k 31.12.2013
€

Skutočnosť
k 31.12.2014
€

4016572,52

4934832,09

4548422,54

956,20

0,00

0,00

3644064,32

4563280,09

4156980,54

371552,00

371552,00

391442,00

260121,53

364671,11

432703,04

0,00

0,00

0,00

96183,05

86009,05

75835,05

29383,95

23004,08

32403,45

134554,53

255657,98

324464,54

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
dlhodobé

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
krátkodobé

0,00

0,00

0,00

2265,33

778,28

522,07

4278959,38

5300281,48

4981647,65

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
Majetok spolu

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku

Skutočnosť
k 31.12.2012
€

Skutočnosť
k 31.12.2013
€

1859748,30

415641,42

2181534,33

488634,53

Skutočnosť
k 31.12.2014
€
327134,70

z toho:
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

447103,39
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Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Záväzky

-321786,03

-72993,11

-119968,69

2376702,63

3684125,30

4705,94

1200,00

1200,00

0,00

14000,00

1996,93

2283841,43

2272356,94

2847978,45

59194,06

1367607,16

128533,99

28961

28961,20

28961,20

42508,45

1200514,76

1645842,38

4278959,38

5300281,48

4981647,65

3008670,57

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy súčet
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Vlastné zdroje krytia majetku
a záväzky spolu

k 1.1.2014
AKTÍVA = PASÍVA
5 300 281,48 = 5 300 281,48

k 31.12.2014
AKTÍVA = PASÍVA
4 981 647,65= 4 981 647,65

Skutočnosť
k 31.12.2012
€

Skutočnosť
k 31.12.2013
€

Skutočnosť
k 31.12.2014
€

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

2181534,33

488634,53

447103,39

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-321786,03

-72993,11

-119968,69

1859748,30

415641,42

327134,70

Názov

Spolu
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Symbol
dlhového
nástroja

Nesplatená
menovitá
hodnota k
31.12.2013
5

z toho:
zahraniční
veritelia

Kód meny

Prvý rok
čerpania

Rok
splatnosti

Druh
úroku

a

b

1

2

4

BU

EUR

2009

2023

fixný

28961,20

0,00

SFRB

EUR

2008

2038

fixný

556428,21

0,00

SFRB

EUR

2009

2039

fixný

623831,70

0,00

SFRB

EUR

2010

2040

fixný

679914,76

0,00

SFRB

EUR

2006

2036

fixný

174246,84

0,00

SFRB

EUR

2014

2044

fixný

693006,91

0,00

2756389,62

0,00

Spolu
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V roku 2009 obec Častkovce prijala z Prima banky Slovensko a.s. univerzálny úver vo výške
33 194,00 eur.
Obec Častkovce vyčerpala na výstavbu nájomných bytov v roku:
 2006 úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 233 519,22 eur
 2008 úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 684 491,80 eur
 2009 úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 740 956,68 eur
 2010 úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 780 213,00 eur
 2014 úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 701 200,00 eur.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Častkovce nemá príspevkovú organizáciu

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 01/2011 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Obecný klub - bežné výdavky
Ivan Pisca – bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

12 636,80 €

12 636,80 €

0

500,00 €

500,00 €

0,00 €
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Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ

200,00 €

200,00 €

0,00

250,00 €

250,00 €

0,00 €

75,12 €

75,12 €

0,00

500,00 €

500,00 €

0,00 €

Uvítanie detí do života-bežné výdavky

2 071,04 €

2 071,04 €

0,00 €

Základná organizácia Únia nevidiacich

19,04 €

19,04 €

0,00 €

RZMOSP – členský príspevok

119,10 €

119,10 €

0,00 €

ZMOS – členský príspevok

509,77 €

509,77 €

0,00 €

47,64 €

47,64 €

0,00 €

71,50 €

71,50 €

0,00 €

393,25 €

393,25 €

0,00 €

Častkovce-bežné výdavky
Jednota dôchodcov Častkovce – bežné
výdavky
Občianske združenie Charita Agape-bežné
výdavky
Základná organizácia Slovenský zväz
záhradkárov-bežné výdavky

a slabozrakých Slovenska

Združenie zborov pre občianske záležitosti
človek človeku v SR – členský príspevok
CVČ – Kongregácia školských sestier de
Notre Dame
CVČ – Mesto Nové Mesto nad Váhom

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
01/2011 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia. Predmetom podnikania je:
- cestná nákladná doprava
- pestovateľské pálenie ovocia
V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
15 450,61 €
Celkové výnosy
15 491,89 €
Hospodársky výsledok - zisk
41,28 €
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov






voči zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová
organizácia
Základná škola
s materskou školou
Častkovce

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
od
zriaďovateľa

Školné
MŠ, ŠKD

Originálne
kompetencie –
MŠ, ŠJ, ŠKD
spolu

Prenesené
kompetencie – ZŠ
spolu

54 300,00 €

2 382,00 €

57 854,00 €

63 215,07 €

Dotácia od zriaďovateľa:
Školné MŠ:
Školné ŠKD:
Reiffeisen projekt:
Spolu:

54 300,00 eur
1 576,00 eur
806,00 eur
1 172,00 eur
57 854,00 eur

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- obec Častkovce nemá zriadenú žiadnu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
- obec Častkovce nemá založenú žiadnu
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Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Ministerstvo dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja
SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja
SR
Environmentálny fond
Environmentálny fond
Environmentálny fond
Ministerstvo financií
SR
Ministerstvo kultúry
SR
Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR

Účelové určenie
grantu, transferu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - tĺ.4)

Obstaranie
nájomných bytov 26
b.j.

467 470,00 €

467 470,00 €

0,00 €

Obstaranie
technickej
vybavenosti 26 b.j.

54 780,00 €

54 780,00 €

0,00 €

69 081,75 €

69 081,75 €

0,00 €

60 918,24 €

60 918,24 €

0,00 €

80 101,16 €

80 101,16 €

0,00 €

13 500,00 €

13 500,00 €

0,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

0,00 €

2 503,79 €

2 503,79 €

0,00 €

1,66 €

1,66 €

0,00 €

110,85 €

110,85 €

0,00 €

390,39 €

390,39€

0,00 €

3 374,87 €

3 374,87 €

0,00 €

Častkovce IBVLokalita A-3.etapačasť kanalizácia
Častkovce IBVLokalita A-3.etapačasť kanalizácia
Častkovce IBVLokalita A-3.etapačasť vodovod
Zateplenie budovy
kultúrneho domu
Monografia obce
Častkovce
Voľby do orgánov
samosprávnych
krajov
Zabezpečenie
činnosti komisie na
obnovu evidencie
pozemkov
a právnych vzťahov
k nim
Starostlivosť
o životné prostredie
Hlásenie pobytu
občanov/register SR
Refundácia na
aktivačné práce

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec prijala úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 701 200,00 eur pre stavbu
bytový dom B6-26 b.j. Častkovce.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
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Obec Častkovce neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z iných obcí
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Častkovce prijala od Trenčianskeho samosprávneho kraja dotáciu vo výške 1 500,00 eur
na výdavky spojené s uskutočnením akcie Koncert dychových hudieb v historickom parku
Častkovce.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec nerobí hodnotenia plnenia programov obce na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva číslo 89/2013 zo dňa 19.12.2013.
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Častkovce schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 108 898,26 eur.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.

Vypracovala:
Ing. Zuzana Vavrová

Predkladá:
Mgr. Dušan Bublavý
starosta obce

V Častkovciach dňa 16.02.2015
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