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Záverečný účet Obce RADAVA za rok 2013
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec na
rok 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2012 Uznesením
č. 11/141212. Schválený rozpočet bol počas roka upravovaný na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva a to uznesením č. 13/200613/3 zo dňa 20.06.2013 a uznesením č. 16/161213/4
zo dňa 16.12.2013.
Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2013
Rozpočet obce v €
Príjmy celkom
Výdavky celkom

270 929
263 572

Z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

244 316
238 305
6 011

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

7 120
7 761
641

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií
Nerozpočtované príjmy
Nerozpočtované výdavky

14 074
13 000
1 074

5 417
4 505

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €
Plnenie príjmov časti rozpočtu bolo zabezpečené daňou z príjmov fyzických osôb
poukazovanej samospráve, daňami z nehnuteľnosti, miestnymi poplatkami a nedaňovými
príjmami, administratívnymi a inými poplatkami.
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: v priebehu roku 2013 obec bola schopná splácať
svoje záväzky v lehote splatnosti. Finančný tok obce bol v súlade s príjmovou i výdavkovou
časťou rozpočtu.
Na základe opatrení ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovuje rozpočtová
klasifikácia je rozpočet obce aj v roku 2013 členený podľa zdrojov financovania /krytia/.
V roku 2013 boli použité nasledovné zdroje financovania rozpočtu:
111 – zdroj financovania štátny rozpočet,
52 – bankové úvery
43 – zdroje z predaja majetku
46 – rezervný fond

41 – vlastné zdroje obce,
72 – zdroj fin. vyžší územný celok
71 – iné zdroje, granty

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
172 090

Skutočnosť k 31. 12. 2013
185 455

% plnenia
107

Skutočný príjem:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 135 000 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 146 868 €, čo predstavuje
plnenie na 108 %
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26 500 €, bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 25 635 €, čo
je 97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 20 076 €, daň zo stavieb bola
vo výške 5 559 €
c) Daň za psa : 406 €
d) Poplatok za nevýherné hracie prístroje: 1260 €
e) Daň za ubytovanie vo výške: 6 183 €
f) Poplatok za KO a drobné stavebné odpady: 4 663 €
g) Daň za užívanie verejného priestranstva: 440 €

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, príjmu z prenajatých
priestorov a objektov a príjem za stravné.
Rozpočet na rok 2013
14 910

Skutočnosť k 31. 12. 2013
13 308

% plnenia
89

a.) Príjmy z prenájmu vo výške: 2 269 €
b.) Správne poplatky /matrika, stavebné/: 1 290 €
c.) Príjmy – vyhlasovanie rozhlasom, predajné miesto: 919 €
d.) Poplatky za stravovanie : 5 363 €
e.) Príjmy za dopravu: 550 €
f.) Poplatok za hrobové miesto: 130 €
g.) Ostatné poplatky: 1 069 €
h.) Príjmy za separovaný zber : 643 €
i.) Ostatné služby: 1075 €

3) Kapitálové príjmy:
Kapitálové príjmy tvoria prevažne príjmy z predaja pozemkov a dotácie.
a) Príjem z predaja pozemkov vo výške:

2 214 €

b) Dotácia – „Vedenie cykloturistických trás“ vo výške: 4 906,56 €

4) Príjmové finančné operácie:
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 11/300908 zo dňa 30.09.2008 bol schválený
Kontokorentný univerzálny úver, z ktorého obec čerpala v roku 2013 vo výške: 3 650 €.
Obec čerpala krátkodobý úver na úhradu kapitálových aj bežných výdavkov. Podľa § 17
ods.2 zák. č. 583/2004 z. z. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa návratné zdroje financovania môžu
výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov
bežného rozpočtu.
Do príjmových finančných operácii patrí aj zostatok finančných prostriedkov z bežných
príjmov z predchádzajúceho roka 2012 vo výške 4 412 €. Rezervný fond vo výške 6 012 €.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P. č.
1.

3.

Poskytovateľ
Krajský školský úrad
Nitra
MAS Združenia
Termál
Úrad NSK

4.

Suma v €
34 835

Účel
Dotácia - ZŠ

250

Dotácia – Značenie
cykloturistických trás
Dotácia – dedičstvo otcov

Úrad NSK

250

Dotácia - rezbárske sympózium

5.

Úrad NSK

300

Dotácia - dorastenecký turnaj

6.

Úrad NSK

250

Dotácia – „Deň obce“

7.

376

Dotácia – deti MŠ predškoláci

83,21

Dotácia – životné prostredie

470

Dotácia – vzdelávacie poukazy

261,69

Dotácia – evidencie obyvateľstva

992,695

Dotácia – voľby VÚC

13.

Krajský školský úrad
Nitra
Krajský úrad životného
prostredia Nitra
Krajský školský úrad
Nitra
Obvodný úrad Nové
Zámky
Obvodný úrad Nové
Zámky
Krajský školský úrad
Nitra
Ministerstvo dopravy

14.

Ministerstvo vnútra

644

Dotácia – oprava výtlkov na
miestnych komunikáciách
Dotácia - povodeň

15.

Rada ZŠ

675

Dar – sponzorský dar

16.

Ministerstvo vnútra

2.

8.
9.
10.
11.
12.

4 906,56

67
2 400,81

1 641

Dotácia – žiakom zo SZP

Dotácia – na mzdy v školstve

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

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v €
1. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2013
221 000

Skutočnosť k 31. 12. 2013
238 305

% plnenia
108

V tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
mzdy, odvody do ZP, DU
Energie OcU,

Rozpočet
65 000

Skutočnosť
65 959

% plnenia
101

8 800

6 736

77

Nakladanie s odpadmi odvoz
TKO, separovaný zber
Verejné osvetlenie – energie,
údržba

7 800

8 340

107

7 300

6 924

95

Vzdelávanie ZŠ , mzdy
odvody do ZP, energie
Predškolská výchov MŠ,
mzdy, odvody do ZP , energie

38 666

39 638

103

30 630

33 984

111

Školská jedáleň, mzdy,
odvody do ZP
Šport, energie, materiálové
náklady, ŠK, TJ,
Dom smútku energia, údržba

5 620

5 443

97

3 300

2 538

77

400

616

154

Spoločný obecný úrad
výdavky na stavebný úrad

1 200

574

48

Kultúrne podujatia

1 600

1 587

99

2. Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2013
2 000

Skutočnosť k 31. 12. 2013
7 761

V rámci kapitálových výdavkov obec v roku 2013 investovala z vlastných zdrojov, cudzích
zdrojov /úver/ ..
a/ Vedenie cyklotrás : vlastné zdroje
dotácia
b/ Symbolická zvonica: vlastné zdroje
dotácia
c/ VDJ a rozšírenie vodovodu: 850 €

1 002 €
4906,56 €
752,48 €
250 €

3. Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie tvorila splátka úveru:
a) splátka krátkodobého úveru/vlastné zdroje 7 774 €
splátka krátkodobého úveru/z kapitálových príjmov/ 2 214 €
splátka krátkodobého úveru /z rezervného fondu/ 3012 €

4. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu: poskytnuté prostriedky v roku 2013 zo štátneho rozpočtu boli
vyčerpané a vyúčtované, žiadne sa neprenášajú do roku 2014.
b) obec v roku 2013 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 3/2005 o poskytovaní dotácií
a finančných darov
Žiadateľ dotácie
ŠK RADAVA
Futbalový oddiel
ŠK RADAVA
Stolnotenisový oddiel

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku
2013
4 000

Suma použitých
prostriedkov v roku
2013
4 000

450

450

Rozdiel

0
0

V roku 2013 boli zaslané nasledovné žiadosti o dotáciu:
l. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu Úrad NSK Nitra
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Žiadosť o dotáciu 6. ročník turnaja mládežníckych mužstiev o Pohár obce Radava
Žiadosť o dotáciu na 8. ročník rezbárskeho sympózia v Radave
Žiadosť o dotáciu „ Deň obce“ ôsedmy ročník
Žiadosť o dotáciu pre MŠ „Športom proti obezite“
Žiadosť o dotáciu pre MŠ a ZŠ „Radavský zlatý slávik“
Žiadosť o dotáciu pre ZŠ „Spevom k srdcu“
Žiadosť o dotáciu Obecná knižnica „Radosť s rozdávaním rastie“

2. Žiadosť o dotáciu „Radava vo fotografii“ z Ministerstva kutúry SR
3. Žiadosť „Kamerový systém v Radave – I. etapa“ Ministerstvo vnútra SR
4. Žiadosť Program obnovy dediny „Budovanie chodníkov na cintoríne II. etapa“
Environmentálny fond

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho
fondu
Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného
rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Na základe zákona o sociálnom fonde je sociálny fond tvorený mesačne povinným
prídelom vo výške 1 % z hrubých miezd pracovníkov na osobitný účet obce.
Použitie sociálneho fondu v roku 2013: regenerácia pracovnej sily, nákup vianočných
poukážok. Sociálny fond sa nečerpá na dopravu do zamestnania ani na doplnkové
dôchodkové poistenie.

Rrezervný fond
Začiatočný zostatok k 01.01.2013

suma v €
0

Prírastky – z prebytku hospodárenia
Uznesenie č. 12/210313/3 zo dňa: 21.03.2013
Úbytky – použitie rezervného fondu:

6 012

uznesenie č. 13/200613/3 zo dňa: 20.06.2013
na bežné výdavky §10, ods. 8, zák. č. 583/2004
odstránenie havarijného stavu majetku obce

3 000

uznesenie č. 16/161213/6 zo dňa: 16.12.2013
na splátku úveru

3 012

Konečný zostatok k 31. 12. 2013

0

Sociálny fond
Začiatočný stav k 1. 1. 2013
Prírastky – povinný prídel
Úbytky – použitie
Konečný zostatok k 31. 12. 2013

Suma v €
65,01
602,50
510
157,51

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2013
Obec k 31. 12. 2013 eviduje tieto záväzky: bankový úver
Kontokorentný úver
Začiatočný stav k 1. 1. 2013
krátkodobý úver
splátka úveru
Konečný zostatok k 31. 12. 2013

Suma v €
60 825
3 650
13 000
51 475

Stav hospodárenia obce Radava k 31.12.2013
Rozpočet obce

príjmy v €

Bežný rozpočet

244 316

238 305

6 011

7 120

7 761

- 641

14 074

13 000

1 074

Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

výdavky v €

rozdiel v €

Výsledok hospodárenia obce sa vypočíta:
/príjmy bežného rozpočtu + príjmy kapitálového rozpočtu/ - /výdavky bežného rozpočtu +
výdavky kapitálového rozpočtu /

/244 316 + 7 120/ - /238 305 + 7 761/
251 436 – 246 066 rovná sa 5 370

Výsledok hospodárenia obce za rok 2013 je prebytok vo výške 5 370 €
Prebytok rozpočtu v sume 5 370 € zistený podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z.z.
použije obec na tvorbu rezervného fondu v 100 % výške nakoľko obec netvorí iné fondy.
Prostriedky z rezervného fondu môže obec použiť len na úhradu kapitálových výdavkov,
odstránenie havarijného stavu majetku obce a splátku úveru.
O použití prostriedkov z rezervného fondu rozhoduje vždy obecné zastupiteľstvo.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
A K T Í V A názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

1 157 710,72

1 110 765,09

Neobežný majetok spolu

1 145 560,62

1 100 488,40

1 329,48

1 329,48

Dlhodobý hmotný majetok

972 340,13

927 267,91

Dlhodobý finančný majetok

171 891,01

171 891,01

Obežný majetok spolu

12 096,14

9 606,42

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

1 602,59

2 055,45

Finančné účty

10 493,55

7 550,97

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

53,96

670,27

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

1 157 710,72

1 110 765,09

399 073,94

394 767,71

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

399 073,94

394 767,71

Záväzky

76 235,47

71 461,27

3 971,40

2 951,26

0

0

70,21

157,51

Krátkodobé záväzky

11 368,49

16877,13

Bankové úvery a výpomoci

60 8258,37

51 475,37

Časové rozlíšenie

682 401,31

644 536,11

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Časové rozlíšenie

P A S Í V A názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

