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obce SKAČANY
za rok 2014

V Skačanoch, dňa 2. 6. 2015
Predkladá: Ing. Juraj Kližan, starosta obce
Vypracovala: Ing. Ľubica Krajčová
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Príloha č. 1: Čerpanie rozpočtu obce Skačany k 31.12.2014 podľa rozpočtovej
klasifikácie
Príloha č. 2: Hospodárenie rozpočtovej organizácie zriadenej obcou – Základná škola
s materskou školou Skačany k 31.12.2014 + komentár
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1. Základná charakteristika obce
Obec Skačany je samostatný územný samosprávny celok SR, ktorá združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri

výkone samosprávy je

starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov
Najmä : vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným
a nehnuteľným

majetkom,

zostavuje

a schvaľuje

rozpočet

a záverečný

účet,

rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, utvára účinný systém kontroly, zabezpečuje
výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácii, zabezpečuje
verejnoprospešné služby, chráni životné prostredie, plní úlohy na úseku ochrany
spotrebiteľa, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a programy
rozvoja, vykonáva vlastnú investičnú činnosť. Obec pri výkone samosprávy tiež
zabezpečuje verejný poriadok v obci, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci, vedie
obecnú kroniku.
Základným

nástrojom

finančného

hospodárenia

obce

v príslušnom

rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií
obce.

Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v

ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Predkladaná výročná správa sa vyhotovuje v zmysle § 20
uvedeného zákona. Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR č.
MF/16786/2007-31 a č. MF/25189/2008-311.
1.1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky

Obec Skačany

Sídlo účtovnej jednotky

Skačany č. 451, 958 53 Skačany

Právna forma

Právnická osoba – obec sa riadi
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a Ústavou SR
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Dátum založenia/zriadenia

1991

Spôsob založenia/zriadenia

Zo zákona 369/1990 Zb.z.

IČO

00311057

DIČ

2020418895

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť

o všestranný

rozvoj

územia obce a o potreby jej obyvateľov
Iné všeobecné údaje

1328 obyvateľov

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/

Ing. Ladislav Struhár – starosta obce
Skačany do 2.1.2015
Ing. Juraj Kližan – starosta obce Skačany
od 2.1.2015

Zástupca

štatutárneho

orgánu

/meno Ladislav Bánovský do 2.1.2015

a priezvisko/
Ing. Marián Krajčo od 2.1.2015
Priemerný počet zamestnancov počas 9
účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov

1

Organizačné členenie účtovnej jednotky

Úsek vnútornej správy a organizačnoadministratívny – Ing. Marta Štrpková
Úsek finančný, školstvo, samostatný
odborný

pracovník

–

Ing.

Jana

Fodorová
Úsek

personálnej

agendy

a daní,

samostatný odborný pracovník – Ing.
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Kvetoslava Kližanová
Úsek

bytového

hospodárstva,

samostatný odborný pracovník – Dáša
Kližanová
Základné orgány obce

Obecné zastupiteľstvo k 31.12.2014
Ladislav Bánovský
Ing. Dušan Grznár
Ing. Marián Krajčo
Ing. Juraj Kližan
Marián Kližan
Ing. Daniela Mekýšová
Ing. Mária Kosnovská
Mgr. Iveta Kučerková
Viera Zuzulová
Starosta:
Ing. Ladislav Struhár – do 2.1.2015
Ing. Juraj Kližan – od 2. 1. 2015
Kontrolór obce: Žaneta Bartková

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia

výstavby,

cestného

hospodárstva a životného prostredia
Komisia

pre

nezlučiteľnosť

funkcie

verejných funkcionárov
Komisia kultúry
Komisia sociálnych vecí a bytová
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia ekonomiky
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia pre verejné obstarávanie
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1.2 Geografické a demografické údaje
Obec Skačany leží na výbežkoch Malej Fatry, v Hornonitrianskej kotline, na
dolnom toku rieky Nitrice. Nadmorská výška v strede obce je 207 m n.m.
Súčasná obec má charakter vidieckeho sídla s funkciou bývania a prvovýroby.
Územie

je

stredne

urbanizované,

obklopené

poľnohospodárskou a lesnou

krajinou.
Obec Skačany v zmysle územného členenia Slovenska administratívnosprávne patrí do okresu Partizánske v Trenčianskom kraji. Má rozlohu 1538 ha.
K 31. 12. 2014 mala obec 1328 obyvateľov, z toho 655 mužov a 673 žien.
Pri poslednom sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 2001 žilo v Skačanoch 99,61 %
obyvateľstva slovenskej národnosti, 0,08 % rómskej a 0,08 % maďarskej. 97,76 %
obyvateľov

sa

hlásilo

k

rímsko-katolíckemu

náboženstvu.

Cez obec prechádza cyklotrasa Bojnický cyklookruh, ktorý spája susedné obce
Hradište a Veľké Kršteňany. V okolí sa nachádzajú kúpele Malé Bielice, kúpalisko
Dúha v Partizánskom – 7 km od obce, kúpalisko v Chalmovej. V Brodzanoch sa
nachádza renesančný kaštieľ zo 17. storočia, v ktorom je inštalované Literárne
múzeum A.S.Puškina.
Obec Skačany prijala svoje vlastné symboly obce, ktoré boli schválené
Obecným zastupiteľstvom v Skačanoch uznesením č. 5/2001/III.c zo dňa 2.10.2001.
Symboly sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou na základe
súhlasu heraldickej komisie.
Obec Skačany má tieto symboly:
a) erb obce
b) vlajku obce
c) zástavu obce
d) pečať obce
e) insígnie - reťaz starostu s obecnou pečkou
Erb obce:
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V modrom štíte medzi strieborným skloneným lemešom a strieborným
vinohradníckym nožíkom zo zlatej pažite vyrastá zlatý klas na listnatom steble
prevýšený zlatým strapcom hrozna na zlatej, doľava prehnutej stopke s jedným
zlatým položeným listom. Znamenie je vložené do dolu zaobleného tzv.
neskorogotického

alebo

španielskeho

štítu.

V zmysle heraldickej konvencie je možné zlatú podľa potreby zamieňať žltou
a striebornú bielou. Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa modrá vyjadrí
vodorovným šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.
Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu.
Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu l roka.
Vlajka obce :

Vlajka obce Skačany pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej
(2/8), žltej (1/8), modrej (2/8), bielej (1/8) a žltej (2/8).Vlajka má pomer strán 2:3 a
ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
Zástava obce:
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Zástava obce Skačany má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej
strán nie je záväzne stanovený, to znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástavu
obce Skačany používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych
príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v
ktorých sídli, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na
použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej
vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
Pečať obce :
Pečatidlo je kruhové s centrálne umiestneným erbom, v spodnej časti v
polkruhu je nápis Obec Skačany.
Rozvoj bývania sa v zásade nepriamo považuje za funkciu stavu a rozvoj
hospodárskych aktivít obce a jej blízkeho okolia (pre podmienky obce Skačany
zohráva významnú úlohu najmä blízkosť miest Partizánske, Topoľčany a Prievidza),
pričom rozvoj bývania je v priamej závislosti od stavu a zmien kvantitatívnych
a kvalitatívnych stránok užívateľov bývania - obyvateľstva a miestnych podmienok.
Vývoj počtu obyvateľstva v obci Skačany:
Rok

Počet obyv. obce

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.291
1.282
1.277
1.267
1.280
1.276
1.272
1.311
1.313
1.328

Prameň: Obecný úrad
Poznámka: 2005-2014 údaje k 31.12.
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Vývoj počtu narodených v období 2003-2014
Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6

10

10

6

11

16

8

12

8

12

13

11

Počet narodených

Vývoj počtu zomretých v období 2003-2014
Rok
Počet zomrelých

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16

16

18

19

14

13

11

19

11

15

18

16

Pozitívnym prvkom je informácia, že obec v roku 2010 začala otvárať novú
stavebnú zónu v lokalite Cintorínska ul., kde sa dokončila výstavba 3 bytových
domov po 6 bytov. To vytvorilo predpoklad k zvýšeniu počtu obyvateľov najmä
v kategórii predproduktívneho a produktívneho veku. V roku 2014 sa prihlásilo
k trvalému pobytu 35 občanov, z toho 22 žien a 13 mužov a odhlásilo sa 15 občanov,
z toho žien 6 a mužov 9.
V obci je Základná škola s materskou školou Skačany pre 1. – 9. ročník
a materská škola.
Školská jedáleň sa nachádza v budove Základnej školy a poskytuje stravu
deťom ZŠ, MŠ a cudzím stravníkom.
V obci je zastúpenie najmä drobných živnostníkov, ale aj väčších firiem, čo
značne vplýva na finančné možnosti obce.
1.3 História obce
Obec Skačany leží na výbežkoch Malej Fatry, na dolnom toku rieky Nitrice. Je
jednou z najstarších obcí svojho okolia. Prvá písomná zmienka pochádza z rokov
1078-1095 z čias panovania kráľa Ladislava, kedy bola obec majetkom Nitrianskeho
biskupstva. Z 13. storočia sa datuje prvá písomná zmienka o farnosti. Skačany boli v
minulosti kráľovským mestečkom

a centrom Skačianskeho panstva, ku ktorému

patrilo 14 obcí. V 2. polovici 17. storočia cisár Leopold II. udelil Skačanom jarmočné
privilégium, podľa ktorého sa v mestečku konávalo 5 jarmokov za rok. V minulosti
sa obyvatelia obce živili podomovým obchodovaním, neskôr vinohradníctvom a
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poľnohospodárstvom. Bol tu pivovar, dva mlyny, filiálka paličkovej továrne, tehelňa,
pošta, notariát. Počas prvej svetovej vojny prišli Skačany o veľa živiteľov rodín.
Dostavila sa bieda a hlad. Močariská sa premieňali na úrodnú pôdu. Bezzemkovia,
ktorých bola väčšina, pracovali čiastočne ako deputátnici (bíreši) a nádenníci na
cirkevnom majetku, ktorý prenajímal Rudolf Adler. Niektorí obyvatelia nachádzali
pracovné príležitosti v miestnej tehelni a v dvoch mlynoch (Dolný mlyn patril
Petrovi Ďurišovi a Horný mlyn Jozefovi Hýbalovi).
Ďalšie útrapy priniesla druhá svetová vojna a Slovenské národné povstanie. V
Skačanoch našlo útočište mnoho cudzích ľudí. Skrývali sa spolu s miestnymi
obyvateľmi v pivniciach a lesoch.

2. Rozpočet 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok
2014. Zostavený bol

podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. ako vyrovnaný.
2.1 Schválený a upravený rozpočet
Rozpočet obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Skačanoch
č. 8/2013- bod IV. písm. b), zo dňa 12. 12. 2013. ako vyrovnaný v príjmovej aj
výdavkovej časti vo výške 641 250 eur.
V priebehu roka 2014 bol upravovaný rozpočtovými opatreniami 3 krát.
celkové
číslo Zo dňa

1.

11.3.2014

uznesenie OZ

celkové

príjmy v výdavky

Uznesenie č. 1/2014 – bod III. písm.b) zákona NR
SR č. 583/2004 Zb.- § 14 ods. 2 písm. b)

€

v€

707 056

707 056

800 026

785 626

Uznesenie č. 3/2014 – bod III. písm. g) podľa
2.

24.6.2014

zákona NR SR č. 583/2004 Zb.- § 14 ods. 2 písm.
b)
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Uznesenie č. 5/2014 – bod III. písm. e) podľa
3.

30.10.2014 zákona NR SR č. 583/2004 Zb.- § 14 ods. 2 písm.
b)

Príjmy celkom

822 736

Výdavky celkom

792 206

Hospodárenie

obce

–

prebytkový

rozpočet

P>V

z toho skutočné
čerpanie
k 31.12.2014
Bežné príjmy

731 214,14

Bežné výdavky

685 348,66

Prebytok bežného rozpočtu

45 865,48

Kapitálové
príjmy

3 712,84

Kapitálové
výdavky

6 500

Schodok kapitálového rozpočtu

2 787,16

Príjmové finančné operácie
Výdavkové

60 676,06

finančné

operácie

22 158,65

Hospodárenie z finan. operácií - prebytok

38 517,41
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822 736

792 206

2.2. Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu
Plnenie príjmov
1. Bežné príjmy – daňové príjmy
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z prognóz uverejnených na stránke MF SR obec mala v roku 2014 získať 301 547 €
z výnosu dane z príjmu, k 31.12.2014 boli poukázané prostriedky zo ŠR vo výške
302 547,79 eur, čo predstavuje plnenie na 104,3 % oproti schválenému rozpočtu.
Porovnanie
výšky
v r. 2009 - 2014

podielových

daní v eur

Mesiac
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2009
30 105
20 518
18 007
29 136
11 290
10 057
16 091
17 653
15 250
16 201
16 593
15 629

2010
24 211
19 679
9 384
20 660
5 789
2 504
15981
17811
16430
16598
17238
16936

2011
25 980
22 348
18 129
23 083
8 606
7 243
19 739
20 389
19 420
20 172
20 534
19 492

2012
29 200
20 530
20 474
22 400
19 847
5 982
20 861
20 870
19 868
20 461
19 763
19 981

2013
31 002
25 967
22 384
23 844
15 522
13 266
21 128
21 770
21 451
21 237
21 720
21 343

2014
33 283
28 939
23 001
29 577
15 448
17 430
26 974
26 615
24 880
25 116
25 863
25 422

SPOLU

216 530

183 221

225 135

240 237

260 634

302 548

b) Daň z nehnuteľností
Rozpočtované boli predpísané dane z nehnuteľnosti pre rok 2014, pozemky, stavby
a byty. Skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 41 215,03 eur bol za dane z pozemkov
16 469,28 ,- eur dane zo stavieb a 400,9 eur za dane z bytov. Rozpočet bol schválený
vo výške 56 370 € a čerpanie predstavuje 103 %. Pohľadávky obec eviduje vo výške
905,90 eur.
c) Daň za psa
Rozpočet na daň za psa bol stanovený podľa skutočnosti roku 2013, skutočný príjem
bol 1 255,62

eur, rozpočet bol schválený po úpravách vo výške 1200 eur, obec
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eviduje pohľadávky na dani za psov v sume 69,- eur.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočtovaný bol predpísaný poplatok za rok 2014 v sume 22 000,-eur a skutočnosť
k 31.12.2014 bola 22 169,86 eur. K 31.12.2014 obec eviduje voči občanom nezaplatené
pohľadávky vo výške 3 163,23 eur.
2. Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných príjmov vo výške 39 660 eur, skutočné čerpanie bolo 43 462,06
eur . Uvedený príjem predstavuje hlavne príjem z prenajatých pozemkov, bytov
a objektov – budova kultúrneho domu – prenájom sály na predajnú akciu, kar,
svadby a zasadačky.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, z rozpočtovaných 5 200,- eur bol
skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 6 698,33 eur.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov hlavne:
-

osvedčenie podpisu, osvedčenie listiny

-

stavebná správa – kolaudácia, stavebné povolenie, dodatočné stavebné
povolenie, zmena stavby pred dokončením

-

vyhotovenie listín z matriky – rodný list, úmrtný list, sobášny list

-

rybárske lístky

-

výrub drevín

-

preplatenie nákladov hlavnej kontrolórky obce – ide o preplatenie nákladov
hlavnej kontrolórky obce. Obec má zmluvu o zriadení hlavného kontrolóra
spolu so 4 obcami: Oslany, Malé Uherce, Žabokreky nad Nitrou. Obec počas
roka vyhotovuje faktúry za náklady vzniknuté na úseku kontrolnej činnosti
okrem miezd. Tieto prefakturuje uvedeným obciam podľa stavu obyvateľstva
k 1.1. aktuálneho roka.

-

najväčšou položkou je poplatok za výherné hracie automaty umiestnené
v Pohostinstve Ing. Kližan – 3 200,- €

c) Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb
Uvedené poplatky boli rozpočtované vo výške 9 600 eur, ich čerpanie bolo vo výške
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9 215,96 eur.
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky , ktorých
výška je stanovená vo VZN, alebo sú to aj náhodné, jednorázové príjmy. Tieto
nedaňové príjmy sa týkajú hlavne poplatkov za služby domu smútku, občianske
obrady, vyhlásenia v miestnom rozhlase, stravné, kopírovanie, faxovanie, za predaj
Skačianskych novín, opatrovateľská služba Najväčšou položkou je poplatok za
spoločné priestory v prenajatých bytoch súpisné číslo – 570,571,572. Celkom 5 400
eur.
Rozpočtovanie týchto položiek je veľmi ťažké, keďže nevieme presne
predpokladať napríklad, koľko občanov si dá vyhlásiť oznam do miestneho rozhlasu,
koľko ľudí si bude kopírovať resp. faxovať.
d) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Uvedené poplatky boli rozpočtované vo výške 1 300 eur. Ich čerpanie bolo vo výške
1 338,54 eur. Poplatky zahŕňajú: poplatky za porušenie predpisov sa vťahujú hlavne
za riešenie priestupkov na Obvodnom úrade v Prievidzi a ich výšku nevieme
ovplyvniť, skutočnosť bola 45 eur .
Z výťažku lotérií a hier v objeme 102,74 eur za hazardné hry, ktoré sú umiestnené
v 2 pohostinstvách v obci.
Ďalšou položkou boli príjmy za známky pre psa vo výške 4,62 eur.
V roku 2014 obec mala aj mylné platby vo výške 704,55 €. Tieto sa nerozpočujú.
e) Úroky z tuzemských úverov, vkladov
Rozpočtovaný bol vo výške 100 eur, skutočnosť bola 98,11 eur.
3. Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
účel
Prenesené

Poskytovateľ
kompetencie

pridelené

– Okresný úrad v Trenčíne

243 771,00 eur

Okresný úrad v Trenčíne

3 038,00 eur

normatívne školstvo - ZŠ
Výchova a vzdelávanie MŠ
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Nenormatívne - SZP

Okresný úrad v Trenčíne

1 435,00 eur

Vzdelávacie poukazy

Okresný úrad v Trenčíne

3 105,80 eur

Dopravné žiakov

Okresný úrad v Trenčíne

3 244,00 eur

Dotácie na stravu HN

ÚPSVaR Partizánske

2 610,12 eur

Dotácie na školské potreby ÚPSVaR Partizánske

481,40 eur

HN
Matrika

Obvodný úrad Prievidza

2 869,09 eur

Životné prostredie

Okresný úrad ŽP Trenčín

126,21 eur

Vojnové hroby

Obvodný úrad Trenčín

Stavebná správa

Okresný

stavebný

úrad

20,24 eur
1 252,71 eur

Trenčín
Evidencia obyvateľstva

Obvodný úrad Prievidza

444,51 eur

Voľby

Obvodný úrad Prievidza

3 007,71 eur

Dotácie §52, § 52a, §50j

ÚPSVaR Partizánske

8 853,94 eur

Rod.prídavky – osob.príjemca

ÚPSVaR Partizánake

736,48 eur

Spolu účet 312

274 996,21 eur

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie,
ktoré patrili rozpočtovým organizáciám boli v plnej výške

poukázané na ich

výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch,
prípadne ešte budú podľa stanovených požiadaviek a podmienok.
K 31.12.2014 sa všetky poskytnuté transfery nevyčerpali. Išlo o transfer na dopravu
žiakov vo výške 223,00 eur.
2.3. Plnenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu
a) Príjem z predaja pozemkov :
Rozpočtovaný bol príjem v celkovej výške 5 000 eur, a do konca roka 31.12.2014 sa
predaj uskutočnil na Cintorínskej ulici. Celkom sa predali pozemky vo výške
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3 712,84 eur.
b) Granty a transfery
Rozpočtované dotácie na kapitálové príjmy k 31.12.2014 :
V roku 2014 obec Skačany neprijala žiaden kapitálový grant.
2.4. Plnenie príjmovej časti finančných operácií
Zostatok z predchádzajúceho roka boli finančné prostriedky vo výške 60 112,9 €. Ide
o nevyčerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov 112,9 eur a 10 000,- eur ako
ušetrené finančné prostriedky ZŠ a 50 000,- eur nevyčerpaná dotácia na okná ZŠ
s MŠ. Hodnota 563,16- eur predstavuje servis ČOV na bytových domoch č. 570, 571,
572 a boli použité peniaze z fondu údržby a opráv na bytových domoch.
Celkom bolo použité cez príjmové finančné operácie 60 676,06 eur.
Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Zariadenie
Základná škola

Skutočnosť v EUR
s materskou školou

11 346,45

Skačany
celkom

Bežné príjmy

11 346,45

rozpočtových organizácií väčšinou

tvoria poplatky za

prenájom, za školné v MŠ, ŠKD , za stravné, iné príjmy. Tieto príjmy sa poukážu
spätne na účet Základnej školy s materskou školou Skačany a sú to mimorozpočtové
prostriedky. Majú kód zdroja 72.
2.5. Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu
1) Bežné výdavky:
Výdavky verejnej správy (plnenie: 89,95%)
Predstavujú výdavky na mzdové náklady starostu a pracovníčok obecného úradu,
celkové čerpanie je vo výške 49 544,89,- €. Rozpočet bol vo výške 51 000 €.
Výdavky na odvody sú čerpané vo výške 18 166,39 € oproti rozpočtovaným 19 700,- €.
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Výdavky na cestovné náhrady boli rozpočtované vo výške 400,-, skutočne sa však
čerpalo 95,78 €. Uvedená položka zahŕňa cestovné pracovníčok na školenia a porady.
Výdavky na energie, vodu a komunikácie + budova bývalej škôlky boli čerpané v súlade
s rozpočtom. Od apríla 2013 obec budovu bývalej materskej školy prenajala
neziskovej organizácií IRIS-IV. na poskytovanie sociálnej starostlivosti pre občanov.
Platby za energie za budovu bývalej materskej školy sa prefakturovali podľa zmluvy
o nájme a boli neziskovou organizáciou IRIS-IV do konca roka 2014 uhradené na náš
účet.
Za telefóny, fax, internet, káblovú TV, platby za STV a SRo 2 879,31 eur, rozpočtovaných
bol 2 954 eur
Čerpanie výdavkov na materiál bolo vo výške 3 185,67 € oproti rozpočtovaným
5 600,- €. Vo výdavkoch sú zahrnuté najmä nákup kancelárskych potrieb, kvetov,
tlačív, tonerov, kníh, časopisov, noviny a reprezentačné výdavky.
Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 1 172,38 € - Uvedené výdavky zahŕňajú
čerpanie pohonných hmôt do obecného automobilu – Škoda Forman, zákonnú
poistku na uvedené auto, údržbu služobného automobilu – výmena pneumatík,
opravy.
Výdavky na údržbu výpočtovej techniky boli oproti plánovaným 2 500,- € čerpané
vo výške 2 146,85 €.
Platby za prenájom kurtov + budovy sýpky predstavovali 49,04 €, za nájom poštového
priečinka na pošte 54,12 €.
Výdavky na školenia boli rozpočtované vo výške 700,- €, skutočné čerpanie je
vo výške 322,- €. Najväčšou položkou sú školenia v Regionálnom vzdelávacom
centre v Nitre.
Výdavky na nákup kalendárov do domácností predstavovali čiastku 504,- €.
V položke špeciálnych služieb je čerpané 2 910,58 € oproti rozpočtovaným 3 400,-€. Sú
to výdavky spojené s auditom, s právnymi službami.
Výdavky na stravovanie sú čerpané vo výške 4 097,18 € oproti rozpočtovaným 4 100,€. Počas roka 2014 boli okrem hlavných zamestnancov prijatí pracovníci aj v rámci
projektu § 50 j, ktorým sa taktiež v súlade so ZP poskytovalo stravovanie.
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Oproti rozpočtovaným výdavkom na poistné budov 2 200,- € sa skutočne čerpalo
2 152,- €.
Prídel do sociálneho fondu bol vo výške 481,63 € za všetkých zamestnancov obce na
pracovnú zmluvu za rok 2014.
Spotreba kolkových známok predstavovala 28,50 €. Kolkové známky boli použité
hlavne v rámci katastra nehnuteľností – LV s kolkom.
Položka výdavky na odmeny a príspevky poslancov bola rozpočtovaná vo výške 2 500,€, plnenie je
vo výške 2 365,45- €. Táto položka je ovplyvnená počtom
zastupiteľstiev počas roka a prítomnosti poslancov na nich.
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku bola
poskytnutá vo výške 1 252,71 € a jej čerpanie vo výške 1 252,71,- € v špeciál. službách
(fakturácia Spoločného obecného úradu v Partizánskom). Obec musela s kódom
zdroja 41 uhradiť rozdiel 444,50 € z vlastných prostriedkov.
Voľby v roku 2014
V roku 2014 sa konali voľby:
- do samosprávy 589,13 eur
- do EP 966,42 eur
- voľby prezidenta 1. kolo 660,- + 101,61 eur
- voľby prezidenta 2. kolo 570,- + 120,55 eur
Finančná a rozpočtová oblasť (plnenie: 92,71%)
Mzdy hlavného kontrolóra boli rozpočtované vo výške 3 700,- €, plnenie bolo
vo výške 3 581,19 €.
Odvody boli rozpočtované vo výške 1 380,- €, plnenie bolo vo výške 1 275,78 €.
Výdavky na cestovné náhrady hlavného kontrolóra boli čerpané vo výške 377,60 €,
rozpočtované vo výške 400,- eur.
V roku 2014 bol hlavnej kontrolórke obce zakúpený notebook, knihy. Celkové
čerpanie bolo v hodnote 519,5 eur.
Medzi obcou Skačany a obcami Malé Uherce, Oslany a Žabokreky nad Nitrou je
uzatvorená zmluva – Spoločný hlavný kontrolór obce. Obec Skačany fakturuje podľa
výšky nákladov ostaným obciam vzniknuté náklady všetky okrem mzdy a odvodov
hlavnej kontrolórky.
Splácanie úrokov z úveru – predstavuje mesačné splátky úrokov z poskytnutých 3
úverov na výstavbu bytových domov – ide o bežné výdavky. Obec začala so
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splácaním úveru od októbra 2010. Na základe podkladov od Prima banky – kde má
obec zriadený účet na trvalý príkaz na splátku úverov boli v roku 2014 úroky vo
výške 6 762,55 €.
Obec vypláca rodinné prídavky a pomoc v hmotnej núdzi 2 osobám – osobitný
príjemca. Peniaze poskytuje UPSVaR Partizánske. Za rok 2014 bolo vyplatených
736,48 Eur.
Poplatky a odvody – predstavujú poplatky banke za vedenie účtov v hodnote
836,80 eur, za platobné transakcie. Obec Skačany mala k 31.12.2014 – 7 účtov.
Matrika (plnenie: 102,47%)
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky bola poskytnutá vo
výške 2 869,09 € a v celej výške bola aj vyčerpaná.
Civilná ochrana (plnenie: 106,8 %)
Výdavky predstavujú odmenu skladníka CO, ktoré nám refunduje Okresný úrad
Prievidza – 106,8 eur.
Ochrana pred požiarmi (plnenie: 77,83%)
Výdavky spojené s chodom budovy požiarnej zbrojnice boli rozpočtované vo výške
4 060,- €, čerpanie predstavuje - poplatok za el. energiu: 492,13 €, platby za plyn:
3 018,92 €, vodu 7,37 eur.
Položka materiál bola rozpočtovaná vo výške 1 200,- €, čerpalo sa 462,61 €, v tom:
Predstavovali nákup hadíc,náradie pre Dobrovoľný hasičský zbor a farby pre
budovu PZ.
Položka dopravné bola rozpočtovaná vo výške 700 ,- €, vyčerpalo sa 653,18 €, v tom:
pohonné hmoty do CAS 32 + povinné zákonné poistenie CAS 32.
Výdavky spojené s údržbou boli rozpočtované vo výške 2 200 €, čerpalo sa 1 876,- € .
Služby –predstavujú výdavky spojené so školením hasičov – 230,-€.
Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť (plnenie 92,89 %)
Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdové náklady 9 271,45 € + prislúchajúce odvody
3 430,93 eur na technickom úseku, platby za el. energiu v sýpke 623,4 €, nákup
materiálu 2 605,85 €, pracovných odevov a pracovných pomôcok, náradie, montérky,
občerstvenia, pohonných hmôt do kosačiek a malotraktora a poistenie malotraktora v
sume 1 591,69 €, výdavky na opravy kosačiek /728,38€/, výdavky na dohody
o vykonaní práce + poistenie z dohôd.
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Projekty v rámci ÚPSVaR - §52, §52a a § 50j - povodne
Výdavky predstavujú mzdové náklady 5 832 € + odvody 2 038,14 €, nákup tovarov,
náradia 1 036,92 €. Časť nákladov preplatil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
podľa zmluvy, ktorá bola podpísaná na každý projekt.
Cestná doprava (plnenie: 0,00%)
V roku 2014 sa nekonala žiadna údržba ciest a nebol zakúpený žiadny posypový
materiál.
Nakladanie s odpadmi (plnenie: 98,74%)
Výdavky na odvoz odpadu boli rozpočtované vo výške 23 000,- €, vyčerpalo sa
22 710,31,- € (odvoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, nebezpečného
odpadu, vývoz kontajnerov, nákup smetných nádob, vrecia na fľaše, poplatok za
uloženie odpadu). V roku 2014 obci vyvážala firma Eko Hunka, Chynorany.
Úprava a oprava bytových a nebytových priestorov (plnenie 68,34 %)
Výdavky na údržbu bytového domu č. 538 boli plánované vo výške 2 000 ,- €,
skutočne sa čerpalo 1 440,01 €. Najväčšou položkou bol nákup a výmena
kuchynských liniek v 3 bytoch.
Výdavky na údržbu športového areálu TJ FK sa čerpali vo výške 781,94 € oproti
rozpočtovaným 800,- € . Najvýznamnejšou položkou bola výmena dlažby pred
tribúnou.
Na údržbu bývalého kina a pošty sa použili výdavky vo výške 948,78 €. Hlavnou
položkou je oprava elektroinštalácie a bleskozvodu v budove bývalého kina.
Významnou položkou je energia v bytových domoch – 3 419,95 €.
Verejné osvetlenie a rozhlas (plnenie: 67,41 %)
Výdavky na el. energiu boli rozpočtované vo výške 12 000,- €, skutočné čerpanie bolo
8 146,93,- €. Dokúpili sa žiarovky v sume 266,10 €.
Výdavky spojené s údržbou verejného osvetlenia predstavujú 83,46 €. Ide hlavne
o údržbu – prenájom plošiny.
Mzdové náklady vynaložené na dohodu – 1 106,12- €.

Opatrovateľská služba – sociálna služba v obci (plnenie 79,78%)
Obec v roku 2014 poskytovala opatrovateľskú službu. Zamestnávala 1 pracovníčku
na výkon OS. Jej mzdové náklady predstavovali 1 591,54 eur a odvody 573,04 eur.
V roku 2014 obec dala vyhotoviť posudky občanom z obce umiestnených
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v domovoch opatrovateľskej služby alebo v domovoch sociálnej starostlivosti –
celkom vo výške 384,47 eur.
TJ – šport (plnenie: 52,39%)
Platby za energie v budove – kabíny boli vo výške 2 193,76 € z toho 439,77 eur
elektrická energia a plyn vo výške 1 591,46 €, voda 162,53 €.
Položka všeobecný materiál bola vo výške 59 €.
Kultúrne služby (plnenie 63,95 %)
Platby za el. energiu KD: 2 305,56 €, za plyn KD: 6 425,43 €, za vodu KD: 130,79,- €.
Výdavky na všeobecný materiál predstavujú 1 380,63,- € (v tom najmä: nákup
inventáru, čistiacich a hygienických prostriedkov a ostatných výdavkov – kvetiny,
zemina, baterky do hodín).
V položke údržba 1 396,66 € v budove kultúrneho domu. Najväčšou položkou vo
výške 1 260 eur bolo brúsenie a lakovanie podlahy v sále KD.
Celkové výdavky na tlač Skačianskych novín predstavovali 526,8 € - boli vydané 3
čísla Skačianskych novín, v roku 2014 na pranie bielizne 776,30 eur a na odmeny za
prenajímanie priestorov a riadov 742,83 €.
Knižnica (plnenie: 91,4%)
Všetky výdavky na chod knižnice boli čerpané na dohodu o vykonaní práce a nákup
kníh. Celkom 987,09 eur.
Ostatné kultúrne služby – ZPOZ (plnenie 87,59%)

Medzi najvýznamnejšie podujatia v rámci športových a kultúrnych podujatí patrili
v sume 2 311 eur (zaokruhl):
 novoročný prípitok 497 eur
 posedenie pre dôchodcov 185 eur
 kopanie jedenástok 66 eur
 pochovávanie basy 74 eur
 súťaž hasiči 95 eur
 stavanie mája
361 eur
 ZPOZ – deti, jubilanti, svadby, deviataci, učitelia
974 eur
 ostatné – Deň matiek, MDD, Morena
59 eur
Položka odmeny zahŕňa vyplatené odmeny za pamätnú knihu, ZPOZ, grafickú
úpravu Skačianskych novín, redaktorky Skačianskych novín, ozvučovanie obecných
akcií a pohrebov. Celkovo 1 118,72,- €.
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Príspevky predstavujú členský príspevok ZHK, členský príspevok do Reg. združenia
miest a obcí Stredné Ponitrie, členský príspevok Človek človeku, členský príspevok
RVC Nitra, členský príspevok MAS, príspevok na DHZ okres Partizánske celkovo
655,24 €.
V zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Skačany boli poskytnuté
dotácie v roku 2014 nasledovne:
- OZ Šanca a nádej
650€
- TJ FK Skačany
4 150€
- PZ Háj Skačany
600€
- JDS Skačany
530€
- DH Skačianka
300€
- DHZ Skačany
500€
Všetky uvedené dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu a kontrole s obcou Skačany.
Celkom dotácie 6 730€.
Náboženské a iné spoločenské služby – DS (plnenie: 60,20%)
Platby za el. energiu v Dome smútku: 694,33 €, za vodu: 97,76 €.
Oproti rozpočtovaným 200,- € sa na nákup materiálu vyčerpalo 58,27 €.
Dohody o vykonaní práce: 324,- €. Odmena je závislá od počtu pohrebov.

2.6. Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Predstavuje kapitálový výdavok na prípravnú a projektovú dokumentáciu na
zateplenie ZŠ s MŠ Skačany
Schválený rozpočet
6 500,- €
Skutočné čerpanie
6 500,- €
Plnenie v %
100 %
Ďalšou položkou kapitálových výdavkov bola rekonštrukcia a modernizácia obce.
Rozpočtovaných bolo 50 290€ a v skutočnosti sa minulo 0 €.

2.7. Plnenie výdavkovej časti finančných operácií -Výdavkové finančné operácie
Predstavuje účet 821 007 – Splácanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 3
bytové domy. Celková výška zaplatenej istiny bola v roku 2014 - 22 158,65 €.
Rozpočet bol vo výške 23 000 eur.
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2. 8. ŠKOLSTVO
Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Skačany, ktorá má
právnu subjektivitu. V Základnej škole s materskou školou Skačany sú zriadené:
 Základná škola – ročník 1.-9.
 Materská škola
 Školská jedáleň
 Školský klub detí
V roku 2014 bolo 116 žiakov z toho 15 žiaci so špeciálno výchovnými vzdelávacími
programom. Celkom bolo 23 detí v rámci školského obvodu – Hradište a mimo
školského obvodu 14 detí.
Počet detí v ŠKD – 25 detí
Počet stravníkov – 175, z toho:
- 75 žiakov
- 54 dospelých /30 cudzích a 24 zamestnancov/
- 38 celodenné stravovanie v MŠ
- 8 poldenné stravovanie v MŠ
Počet zamestnancov prepočítaný: 25,72
Financovanie Základnej školy s materskou školou Skačany je zabezpečované z 3
zdrojov:
 zo štátneho rozpočtu
 z obecného rozpočtu
 vlastné zdroje
Zo štátneho rozpočtu – ide o tzv. prenesené kompetencie. Obec mesačne prijíma
finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne, ktoré sú postúpené ZŠ
a podliehajú zúčtovaniu.
Z rozpočtu obce – ide o tzv. originálne kompetencie. Obec prideľuje finančné
prostriedky vo výške 1/12 každý mesiac podľa vopred schváleného VZN.
Vlastné zdroje – ide o vlastné príjmy školy – za poplatky v ŠKD, MŠ, stravné,
prenájom.
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Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Zariadenie

Skutočnosť v EUR

Základná škola

316 327,40

Školská jedáleň

37 710,89

Školský klub detí

12 057,46

Materská škola

94 671,70

Spolu ZŠ s MŠ

460 767,45

- vlastné príjmy /11 346,45 eur/

Výdavkové

položky

rozpočtových

ZŠ

MŠ

ŠKD

ŠJ

organizácií
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.

146 735,0

36 919,91

7 030,00 23 122,84

51 834,5

12 897,47

2 511,38

7 995,99

630- Tovary a služby

109 583,3

44 854,32

2 516,08

6 592,06

640- Bežné transfery

8 174,6

620- Poistné a príspevok do poisťovní

spolu

316 327,4

94 671,70

12 057,46 37 710,89

Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú hlavne miezd a odvodov zamestnancov,
platby za energie a to plyn, elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby, poštovné,
telefón, poplatky bankám, údržbu budov v správe, nákup drobného hmotného
majetku, školenie, nájom, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, všeobecné
služby, cestovné, opravy a údržby.
Podrobnejšie čerpanie Základnej školy s materskou školou Skačany je prílohou
Záverečného účtu obce Skačany
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3. Výsledok hospodárenia za rok 2014
Hospodársky výsledok obce za rok 2014 Rozpočtové hospodárenie obce podľa § 2
písm. b) a c) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách je rozdiel medzi
príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Pretože obec nie je zriadená na podnikanie,
výsledok

hospodárenia

je

rozdiel

medzi

príjmami

a výdavkami

k 31.12

kalendárneho roka. Toto hospodárenie sa posudzuje spolu so zriadenou
rozpočtovou organizáciou – základnou školou s materskou školou.
Hospodárenie sa posudzuje zvlášť v časti bežný a kapitálový rozpočet a zvlášť za
finančné operácie.
Prebytok hospodárenia z rozpočtového hospodárenia z bežného a kapitálového
rozpočtu zistený podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
v z.n.p. je vo výške + 43 078,32 €
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, sa na účel tvorby peňažných fondov pri usporiadaní
prebytku rozpočtu obce vylúčili nasledujúce nevyčerpané účelovo určené finančné
prostriedky a transfery:
- nevyčerpaný transfer zo ŠR na dopravu žiakov – 223,-€
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2
zákona č. 44/2010 o dotáciach za rok 2014 na rozvoj bývania vo výške 2 635,05 eur.
Hospodárenie obce
Skutočnosť
k 31.12.2014
Bežné príjmy obce
719 867,69
Bežné príjmy RO
11 346,45
Bežné výdavky spolu
685 348,66
Z toho: bežné výdavky obce
224 581,21
bežné výdavky RO
460 767,45
Bežný rozpočet
45 865,48
Kapitálové príjmy obec
3 712,84
Kapitálové výdavky obec
6 500,00
Kapitálový rozpočet
- 2 787,16
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
43 078,32
Vylúčenie z prebytku doprava
223,00
Vylúčenie prostr. z fondu údržby a opráv
2 635,05
Upravený prebytok/schodok B a K rozpočtu
40 220,27
Príjmy z finančných operácií
60 676,06
Výdavky z finančných operácií
22 158,65
Rozdiel finančných operácií
38 517,41
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PRÍJMY spolu
VÝDAVKY spolu
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku (doprava a prostr.FÚaO)
Upravené hospodárenie obce

Výsledok

hospodárenia

obce

795 603,04
714 007,31
81 595,73
2 858,05
78 737,68

z rozpočtového

hospodárenia

z bežného

a kapitálového rozpočtu za rok 2014 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených
fin. prostriedkov2 635,05 € je 40 220,27 € .
Výsledok hospodárenia obce zistený podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. z rozpočtového hospodárenia z bežného
a kapitálového rozpočtu za rok 2014 po vylúčený nevyčerpaných účelovo určených
finančných prostriedkov je prebytok vo výške 40 220,27 €.
Zostatok finančných operácií bol v roku 2014 – 38 517,41 € a bol spôsobený
splátkami úverov zo ŠFRB. Podľa § 15 ods. 1 písm.c) zákona 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách v z.n.p. zostatok finančných operácií z roku 2014 sa stáva
zdrojom rezervného fondu, ktorý obec tvorí.
Výsledok hospodárenia obce za rok 2014 z celkového rozpočtu obce je zostatok
vo výške 78 737,68 € a je zdrojom rezervného fondu:
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo a to:
- na obstaranie dlhodobého majetku obce /kapitálové výdavky/
- na splátky istiny dlhodobých bankových úverov obce
- na bežné výdavky v zmysle § 10 ods. 8 (odstránenie havarijného stavu majetku
obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo na
výdavky na mimoriadnu okolnosť)
- na iné mimoriadne a nevyhnutné situácie

4. Dôležité informácie z účtovnej závierky 2014
4.1 Bilancia aktív a pasív v eur
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

Majetok spolu

2 391 631,92

27

KZ k 31.12.2014
2 307 539,05

Neobežný majetok spolu

2 203 629,07

2 123 212,33

13 518

12 793

1 949 450,38

1 869 758,64

240 660,69

240 660,69

187 342

183 455,69

14,7

12,23

30,01

33,00

0

0

33 578,15

9 035,32

153 719,00

174 375,14

660,99

871,03

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

KZ k 31.12.2014

2 391 631,92

2 307 539,05

911 364,09

943 870,39

z toho:
Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

911 364,09

943 870,39

Záväzky

811 753,73

730 169,58

z toho:
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Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

6 232,00

13 600,00

60 112,90

223,00

713 823,30

659 250,19

31 585,53

57 096,39

0,00

0,00

668 514,10

633 499,08

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Na základe inventúry bol v súvahe zistený stav na strane aktív na účte 042 –
Obstaranie dlhodobého majetku obce v konečnom zostatku vo výške 11 210 €.
Z toho je tam zostatok:
-

projekt – Zateplenie ZŠ s MŠ – 6 500 €, KD a PZ 4 710,00 eur.

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2014 :
- základný bežný účet – 3 444,12 €
- dotačný účet – 66,22 €
- účet SF – 209,90 €
- účet v Prima banke – 142 219,44 €
- účet bytový – 1 918,97 €
- účet – zábezpeka – byty – 17 968,- €
- účet – fond údržby a opráv bytovky – 7 973,95 €
Spolu na účtoch – 173 800,60 EUR
Stav pokladne k 31.12.2014 – 366,08 €
4.2 Prehľad o stave, vývoji dlhu a poskytnutých zárukách – úvery zo ŠFRB –
dlhodobý záväzok, nie úver, záväzkov a pohľadávok
A) Vývoj dlhu, záväzky
Dlhodobý
záväzok

Charakter
bankového

Lehota

Bytový Dátum

splatnosti dom č. podpisu

úveru

zmluvy

/investičný,
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Výška

Výška

záväzku

zaplatenej

uvedená

istiny

v zmluve

v€

Popis
zabezpeče
nia

v roku

úveru

prevádzkový

v€

a pod./
Číslo zmluvy
305/474/2010

Číslo zmluvy
305/466/2010

Štátny

2014
k 31.12.2014

fond 30 rokov

1

21.06.2010 241 840€

7 386,16

Bytový

rozvoja bývania

Štátny

dom

fond 30 rokov

2

21.06.2010 241 840€

7 386,33

Bytový

rozvoja bývania

Číslo zmluvy

Štátny fond

305/467/2010

rozvoja bývania

dom
30 rokov

3

21.06.2010 241 840€

7 386,16

Bytový
dom

Spolu

725 520€

Rok
Výška istiny
2011
10 409
2012
16 204
2013
21 957
2014
22 159
Spolu
70 729
Obec v roku 2014 nepožiadala o žiadny iný úver.

22 158,65

Zostatok výšky úveru
709 907
698 908
676 951
654 792
654 792 eur

Zostatok výšky úveru predstavuje sumu zaokr. 654 792 €.
Na základe uvedených zmlúv obec mesačne vždy do 15.dňa v mesiaci uhrádza
splátky úveru, ktorý pozostáva z istiny a úroku v celkovej výške 2 410,10€. /jedna
splátka 803,36€/. V roku 2011 obec Skačany mala odklad splátok úveru.

Záväzok MILK- Faktúra za techn. Stav k 1.1.2014
AGRO
zhodnotenie
Účet 479

Spolu

Vzájomné
započítanie
pohľadávok
a záväzkov
rok 2014
30 780,47€
6 060 €

48 960,47€
30

Stav
k 31.12.2014
Výška
záväzku
24 720,47€

Obec mesačne vzájomne započítava záväzky a pohľadávky obce vo výške 505 €
podľa zmluvy.
Obec Skačany k 31.12.2014 eviduje na účte 321 - Záväzky voči dodávateľom vo
výške 1 126,26 €.
Ide predovšetkým o neuhradenie faktúr geom. plán /600€/, ZVS Topoľčany,
/510,07€/. Ide o faktúry s internými číslami: 366/2011, 264/2014, 348/2014, 349/2014
K 31.12.2014 obec eviduje záväzky voči zamestnancom a pracovníkom na dohody,
odvody z miezd a daňové záväzky vo výške 4 046,34 €.
Obec na účte 357 – Zúčtovanie s ZŠ – je zostatok nevyčerpaných finančných
prostriedkov k 31.12.2014 - nevyčerpaná dotácia na dopravu 223 €.
B) Pohľadávky
K 31.12.2014 eviduje obec nasledovné pohľadávky:
-

nedaňové pohľadávky
Obec eviduje nedaňové pohľadávky za zneškodnenie komunálneho odpadu
k 31. 12. 2014 vo výške 3 163,23 EUR. Obec by mala v budúcnosti porozmýšľať
o opravných položkách voči pohľadávkam.

-

daňové pohľadávky
Obec eviduje daňové pohľadávky za daň z nehnuteľností a daň za psa:
vo výške 974,9 €

-

pohľadávky za byty 538, 570,571,572 vo výške 4 853,51 €

Obec neposkytla v roku 2014 žiadne záruky.
4.3 Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok hospodárenia
Náklady
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v €

501 – Spotreba materiálu

16 065,79

502 – Spotreba energie

25 185,53

511 – Opravy
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7 722,63

Osobné náklady

Dane a poplatky

512 – Cestovné

554,98

513 – Náklady na reprezentáciu

747,85

518 – Ostatné služby

33 793,04

521 – Mzdové náklady

79 096,14

524 – Zákonné sociálne poistenie

26 379,49

525 – Ostatné sociálne poistenie

1 180,86

527 – Zákonné sociálne náklady

2 627,25

538 – Ostatné dane a poplatky

1 310,60

Ostatné náklady na prevádzkovú 541 – ZC predaného DLNM a
činnosť

3 085,81

DLHM
544 – Zmluvné pokuty, penále a

0

úroky
546 – Odpis pohľadávky
548

–

Ostatné

0

náklady

na

0

prevádzkovú činnosť
Odpisy,

rezervy

a opravné 551 – Odpisy DLNM a DLHM

83 830,93

a finančnej 553 – Tvorba ostatných rezerv

13 600

položky
z prevádzkovej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia

558 – Ostatné opravné položky

Finančné náklady

562 - Úroky

6 762,55

563 – Kurzové straty

0

568 – Ostatné finančné náklady
Náklady na transfery a náklady 584
z odvodu príjmov

–

Náklady

z rozpočtu obce
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0

na

transfery

11 054,56
143 251,31

585

–

Náklady

na

transfery

27,25

na

transfery

6 730

z rozpočtu obce
586

–

Náklady

z rozpočtu obce
Spolu

463 006,57

Výnosy
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

Tržby za vlastné výkony a tovar

602 – Tržby z predaja služieb

Daňové a colné výnosy a výnosy z 632 – Daňové výnosy samosprávy

Suma v €
4 607,37
315 472,01

poplatkov
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy

641 – Tržby z predaja DHM a DNHM
645 – Ostatné pokuty, penále, úroky
648 – Ostatné výnosy

Zúčtovanie

rezerv

a opravných 652 – Zúčtovanie zákonných rezerv

47 883,28
3 712,84
0
49 426,62
0

položiek
Finančné výnosy

662 - Úroky
668 – Ostatné finančné výnosy

Výnosy

z transferov

príjmov

a rozpočtových 693 – Výnosy samosprávy z bež.

98,11
3 971,05
17 310,89

transf.

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 694 – Výnosy samosprávy z kapitál.
obcou

transf.

alebo VÚC

697 – Výnosy samosprávy z bež.
transf. od ostatných subjektov mimo
verej. správy
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35 468,62

0

699 – výnosy samosprávy
Spolu

11 372,29
489 323,08

Výnosy

489 323,08,– €

Náklady

463 006,57,– €

Účtovný výsledok hospodárenia

26 316,51 ,– €

Ide o tzv. účtovný - akruálny hospodársky výsledok. V roku 2015 je potrebné
vykonať bilančný prevod výsledku hospodárenia účet 431 – bežné účtovné obdobie
tj. za rok 2014 na účet 428 – výsledok hospodárenia minulých rokov
4.4 Tvorba a použitie prostriedkov v peňažných fondoch obce
a) Rezervný fond
Stav k 1.1.2014 bol 42 241,- eur.
Povinný prídel do RF za rok 2013 – uznesenie č. 3/2014 27 376,19 eur.
Stav k 31.12.2014 bol 69 617,19 eur.
V zmysle ustanovení § 15 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obec vytvára rezervný fond vo výške minimálne 10% z prebytku
hospodárenia príslušného rozpočtového roka a o jeho použití rozhoduje Obecné
zastupiteľstvo. O použití rozhoduje OZ svojím uznesením, prípadne začlenením
rezervného fondu do rozpočtu obce cez finančné operácie na kapitálové výdavky –
napr. odstránenie havarijného stavu majetku obce, likvidáciu škôd spôsobených
živelnou pohromou, splátok istín úveru.)
Zostatok rezervného fondu je na účte obce v rámci ostatných finančných
prostriedkov.
b) Sociálny fond
Stav k 1.1.2014 bol 147,99 eur.
Prírastky – povinný prídel do SF – 481,63€
Úbytky – na stravovanie zamestnancov a regeneráciu pracovnej sily 419,72 €
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Zostatok k 31.12.2014 je vo výške 209,90 €.
Použitie zostatku sociálneho fondu v roku 2014 je riadené zákonom č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Zostatok sociálneho fondu zodpovedá zostatku bankového účtu pre SF –
4008440439/7500.
d) Fond údržby a opráv – bytové domy
Stav k 1.1.2014 – 5 944,37 €
Prírastky – povinný prídel za r. 2014 – 2 635,05€
Úroky – 0,59 €
úbytky – 42,90€ – poplatky za účet
Použitie fondu ČOV – 563,16€
Nájomcovia v nájomnom dome tvoria každý mesiac v rámci predpísaného
nájomného finančné prostriedky pre fond opráv. Zostatok nevyčerpaného fondu
opráv za rok 2014 sa v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 584/2004 Z.z. vylučuje z výsledku
hospodárenia obce za rok 2014. O použití tohto fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo svojim uznesením.
Stav k 31.12.2014 – 7 973,95 eur.
Zostatok fondu údržby a opráv zodpovedá zostatku bankového účtu pre fond –
4015924108/7500.
4.5. Výsledok hospodárenia príspevkových organizácií
Obec Skačany v roku 2014 nemala zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
4.6. Prehľad o poskytnutých zárukách za rok 2014
Obec Skačany neposkytla žiadne záruky právnickej osobe ani fyzickej osobe.
4.7. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti za rok 2014
Obec Skačany v roku 2014 nemala podnikateľskú činnosť.

5. Vývoj činnosti účtovnej jednotky, jej finančnej situácie, o rizikách
a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená
5.1 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť.
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5.2 Predpoklad budúceho vývoja činnosti účtovnej jednotky – rozpočet 2015, 2016,
2017
ROK

2015

2016

Bežné príjmy

675 605

689 061

696 585

5 000

4 000

2 000

0

0

0

680 605

693 061

698 585

2015

2016

2017

Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu

ROK

2017

Bežné výdavky

261 550

251 610

250 660

Bežné výdavky - škola

371 136

361 691

373 565

5 000

11 480

9 330

23 000

20 000

20 000

660 686

644 781

653 555

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu

6. Návrh uznesení
a) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov uzatvára prerokovanie záverečného účtu obce a celoročné
hospodárenie výrokom
,, Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia obce Skačany za rok 2014
z celkového rozpočtu obce vo výške 40 220,27 €
c) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce za rok
2014.
d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona 583/2004 Z.z.
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v z.n.p. prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok vo výške 78 737,68 € a do
Rezervného fondu obce schvaľuje prevod všetkých finančných prostriedkov z min.
rokov vo výške 78 737,68 eur. Celkom v Rezervnom fonde obce 148 354,87 €.
f) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 15 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. v z.n.p.
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na vyrovnanie časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu v priebehu rozpočtového roku.

Záverečný účet bol prerokovaný dňa 23.6.2015 a schválený uznesením č. 71/2015.
.

Ing. Juraj Kližan
starosta obce
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