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1. 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,  kapitálový   rozpočet 

ako  schodkový a finančné operácie ako schodkové.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07. novembra 2014  uznesením č. 

30/2014. V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neporadza je 

starosta obce  oprávnený  vykonať rozpočtové opatrenia ktorými sú: 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky, 

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, 

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 

Starosta obce je oprávnený povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného 

v rozpočte obce, ak sa  zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných 

výdavkov v sume     max. 1 700 € v jednom prípade. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 10.01.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

1/2015 

- druhá zmena schválená dňa 05.02.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

2/2015 

- tretia, štvrtá zmena  schválená dňa 03.03.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

3, 4/2015 

- piata zmena schválená dňa 02.04.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 5/2015 

- šiesta zmena schválená dňa 24.04.2015 rozpočtovým opatrením č. 6/2015 - uznesenie 

OZ č. 11/2015 

- siedma zmena schválená dňa 10.05.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

7/2015 

- ôsma zmena schválená dňa 02.06.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

8/2014  

- deviata zmena schválená dňa 02.07.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

9/2015 

- desiata zmena schválená dňa 03.08.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

10/2015 

- jedenásta zmena schválená dňa 04.08.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

11/2015 

- dvanásta zmena schválená dňa 04.09.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

12/2015 

- trinásta zmena schválená dňa 24.09.2015 rozpočtovým opatrením č. 13/2015 - 

uznesenie OZ č. 29/2015 

- štrnásta zmena schválená dňa 22.10.2015 rozpočtovým opatrením č. 14/2015- 

uznesenie OZ č. 31/2015 

- pätnásta zmena schválená dňa 23.10.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

15/2015 
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- šestnásta zmena schválená dňa 09.11.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

16/2015 

- sedemnásta zmena schválená dňa 01.12.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 

17/2015 

Plnením rozpočtu obce a schvaľovaním zmien rozpočtu obce sa poslanci obecného 

zastupiteľstva zaoberali na zasadnutí dňa 20.02.2015 uznesenie č. 4 a 6/2015, dňa 24. 4.2015 

uznesenie č. 10 a 11/2015, dňa 20.08.2015 uznesenie č. 23/2015, dňa 22.10.2015 uznesenie č. 

29, 30, 31, 33/2015, dňa 04.12.2015 uznesenie č. 44/2015. 

Hlavná kontrolórka obce vykonala v roku 2015 v zmysle plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra následnú finančnú kontrolu 9 krát so zameraním na: 

 správnosť vedenia pokladničnej knihy a účtovných dokladov 

 výdavky a finančné operácie obce na úseku tovarov a služieb 

 plnenie uznesení obecného zastupiteľstva 

 inventarizáciu majetku obce  

 hospodárenie s verejnými prostriedkami 

 uzatváranie zmlúv, všeobecne záväzných nariadení 

 vykonávanie predbežnej finančnej kontroly 

 spôsob odmeňovania zamestnancov obce 

 uzatvorenie dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti.  

S výsledkom kontroly boli oboznámení poslanci obecného zastupiteľstva na zasadnutí. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 260 080 717 555 

z toho :   

Bežné príjmy 260 080 289 606 

Kapitálové príjmy 0 244 307 

Finančné príjmy 0 183 642 

Výdavky celkom 260 080 717 555 

z toho :   

Bežné výdavky 226 912 265 058 

Kapitálové výdavky 13 712 281 794 

Finančné výdavky 19 456 170 703 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR   

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

717 555 717 261,95 100 

 

1) Bežné príjmy  

    a) daňové príjmy:   

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

209 080                   208 901,67 100 
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Textová časť – bežné daňové príjmy:  

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 180 429EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 180 428,83EUR, čo predstavuje plnenie na 

100 %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 13 140EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 112,64 EUR, čo 

je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 413,98 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 4653,08EUR a dane z bytov boli v sume 45,58EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných  13 112,64EUR. Nedoplatky z minulých rokov vo výške 22,18EUR neboli 

uhradené. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 25,90 EUR. 

Daň za psa  564,08 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva 344,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 452,12 EUR 

 

   b) nedaňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

32 248                 32 135,57                  100 

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 25 274 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 25 184,12 EUR, čo 

je 100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 276,34 EUR, príjem 

z prenajatých budov, bytov, priestorov a objektov v sume 24 907,78 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 5 421 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 416,11 EUR, čo je 

100 % plnenie. Ide o príjmy za správne poplatky v oblasti stavebnej činnosti (1 130,-€), 

osvedčovania listín a podpisov (285,–€), vydanie rybárskych lístkov a potvrdení z evidencie 

obyvateľov obce (55,-€), poplatky za služby opatrovateľská služba (618,80€), za zapožičanie 

odpadovej  nádoby (140,-€), poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase (56,-€), poplatok 

v obecnej knižnici, kopírovanie dokladov a poplatok za evidenčnú známku pre psa (118,06€), 

služby domu smútku (110,-€), poplatok od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových 

nákladov v materskej škole (1 908,75€), v školskom klube (318,50€), refundácia nákladov na 

občerstvenie pri organizovaní hasičských previerok  (626,-€), evidencia obyvateľov (20,-€) 

a príjem z pokút za porušenie predpisov (30,-€). 

 

Úroky v banke  

Z rozpočtovaných 37,- EUR bol skutočný príjem 18,95EUR, čo je 51%.  Príjem v banke 

(18,95€) z toho kreditný úrok v banke vo výške 1,25 EUR.   

Výnosy z hazardných hier a iných podobných hier, vrátky a dobropisy  

Výnos od spoločnosti SYNOT TIP 75,03EUR. Vyúčtovanie spotreby energie za rok 2014 vo 

výške 1 441,36 EUR.  
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c) Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 48 278 EUR bol skutočný príjem vo výške 

48 276,33EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 Dotácie zo štátneho rozpočtu 

 

Dotácia na učebnice anglického jazyka v základnej škole 55,-€ bola poukázaná naspäť na účet  

Poskytovateľa dotácie. 

Grant – povinná prax študenta  

Na odmenu pre predagogického pracovníka počas povinnej praxe študenta bol poskytnutý 

grant vo výške 47,23EUR 

 

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

 

 

Por. 

Číslo 

 

názov 

kapitoly 

 

Dotácia 

poskytnutá  

 

účel 

 

1. 

Základná škola 

Vzdelávacie poukazy 

28 444,00 

402,00 

 

Mzdové a prevádzkové náklady 

Krúžková činnosť 

 

2. 

 

Stavebná činnosť 743,07 Činnosť stavebného úradu 

3. Pozemné komunikácie 34,52 Úsek miestnych  

komunikácií 

4. Životné prostredie 74,81 Ochrana krajiny, ovzdušia 

5. Evidencia obyvateľov 263,67 Register evidencia obyvateľov 

6. Materská škola 651,00 Príspevok pre deti predškolského veku 

7. Referendum 2015 

 

640,00 Prevádzkové náklady  

Vrátená nevyčerpaná dotácia 

8. ÚPSVR prac. zmluva  § 

50j 

ESF  a ŠR KZ 11T  

2 488,40 Prac. zmluva  

 

 

9. 

ÚPSVR prac. zmluva 

ŠR § 50j 

1 990,72 Prac. zmluva  

 

10. ÚPSVR Trenčín 

§ 52 

157,42 Aktivačná činnosť- menšie obecné služby 

11. ÚPSVR prac. zmluva 

ŠR § 54 

7 472,46 Prac. zmluva  

 

12. 

 

ÚPSVR – osobitný 

príjemca  

211,68 

 

Rodinné prídavky 

 

13. ÚPSVR  hmotná núdza 

strava 

113,28 Príspevok deťom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

Spolu dotácie na bežné    

výdavky                    

 

43 687,03 
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d)  Príjem zo školského stravovania 

Zo školskej jedálne pri materskej škole bola obci prevedená réžia za stravovanie 

zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške 4 487,07 EUR. 

 

 

2) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

244 307 244 306,70 100 

 

Textová časť – kapitálové príjmy:  

 

a) Tuzemské kapitálové granty a transfery 

 

1.     

Názov projektu: 

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Neporadza – K cintorínu Bošianska Neporadza 

Číslo dotačnej zmluvy:  108362 08U01 

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  

Štátny rozpočet 

Uzatvorená dňa:  2. júna 2015 

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond 

Výška dotácie:     33 983,51€ 

 

2.  

Názov projektu: 

Výmena okien a dverí na objekte Materská škola Neporadza; Výmena okien a dverí na 2 

obecných bytoch v budove Základnej školy Neporadza. 

Číslo dotačnej zmluvy:  104774 08U02 

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  

Štátny rozpočet 

Uzatvorená dňa:  25. júna 2015 

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond 

Výška dotácie:     58 240,69€ 

 

3.  

Názov projektu: 

Vybudovanie digitálneho kamerového systému obce Neporadza 

 75% Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

25 % Štátny rozpočet 

Číslo dotačnej zmluvy:  TN02658 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  

Uzatvorená dňa:  22. septembra 2015 

Poskytovateľ dotácie: Pôdohospodárska platobná agentúra 

Výška dotácie:     152 082,50€ 
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3) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

183 642 183 641,68 100 

 

V roku 2015 bol čerpaný úver z univerzálneho úveru Komunál č. 04/053/09, ktorý poskytla 

obci Prima banka Slovensko a.s. v sume 22 812EUR schválené dňa 22.10.2015 uznesením 

OZ č. 31/2015. 

Z rezervného fondu obce bolo čerpané 6 500 EUR na základe uznesenia OZ č. 11/2015 

schválené dňa 24.04.2015.  

V roku 2015 bol vyčerpaný dar z prostriedkov poskytnutých v roku 2014 – Nadácia ľudia 

ľuďom vo výške 250,08EUR určené na nákup vybavenia zariadenia pre deti materskej školy. 

Z likvidácie obchodnej spoločnosti Stavebná spoločnosť Neporadza s.r.o., v ktorej mala obec 

100% podiel na základnom imaní prijala obec do rozpočtu 3 804,60EUR. 

Na základe schváleného Uznesením OZ č. 31/2015 zo  dňa 22.10.2015 obec prijala 

krátkodobú finančnú pôžičku 150 275EUR od spoločnosti Maxnetwork  s.r.o., Kpt. J. 

Nálepku 866/18, Veľké Úľany,  IČO  36250481, ktorá bola splatená v roku 2015 po 

poskytnutí dotácie na projekt Digitálny kamerový systém obce Neporadza 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

717 555 705 517,74 100 

 

 

1) Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

265 058                   255 247,17 96 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 265 058 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 255 247,17 EUR, čo predstavuje  96 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Textová časť – bežné výdavky: 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných mzdových prostriedkov 117 436 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 

v sume 115 957,14 EUR, čo je 99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 

obecného úradu, opatrovateľskej služby, pracovníkov v rámci zmlúv s úradom práce a 

pracovníkov školstva – základná škola, materská škola, školská jedáleň a školský klub.  
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b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 44 749EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 43 344,25EUR, čo 

je 97 % čerpanie.  

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 88 443 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 81 889,12EUR, 

čo je 93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce,  ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

pozemkov a budov a ostatné tovary a služby. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 8 327EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 8 140,81EUR, čo 

predstavuje 98 % čerpanie. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  6 103EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 5 915,85EUR, 

čo predstavuje 97 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky   

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

281 794 279 567,72 99 

 

v tom :   

Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Upravený Čerpanie Pln % 

01.1.1 717001 11K1 EPFRV digitálny kamerový systém  112 706.00 112 706.25 100 

01.1.1 717001 11K2 ŠR digitálny kamerový systém  37 569.00 37 568.75 100 

01.1.1 717001 41 digitálny kamerový systém  742.00 743.00 100 

01.1.1 717001 46 RF  digitálny kamerový systém  6 500.00 6 500.00 100 

01.1.1 717001 52 úver digitálny kamerový systém  22 812.00 22 812.00 100 

04.5.1 716 41 projekt miestne komunikácie 3 351.00 1 160.00 35 

06.1.0 717002 41 Rekonštrukcia okná byty v ZŠ 3 066.00 3 065.30 100 

06.1.0 717002 45 Rekonštrukcia okná a dvere byty v ZŠ 24 389.00 24 388.52 100 

06.2.0 716 41 Vodovodná prípojka projekt. dok. II. etapa 473.00 472.40 100 

06.2.0 717001 41 Vodovodná  prípojka I. etapa 2 350.00 2 315.82 99 

06.2.0 717001 45 Vodovodná  prípojka I. etapa 33 984.00 33 983.51 100 

09.1.1.1 717002 45 rekonštrukcia okien a dverí MŠ 33 852.00 33 852.17 100 

      2-kapitálový rozpočet 281 794.00 279 567.72 99 

        281 794.00 279 567.72 99 

 

      

Textová časť – kapitálové výdavky : 

 

a) Správa obce 

Vybudovanie digitálneho kamerového systému obce Neporadza 

75% Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
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25 % Štátny rozpočet 

Výška dotácie:     152 082,50€ 

Vlastné finančné prostriedky:        30 416,50€    

Spolu cena diela                182 499,–€   kapitálové výdavky 180 330EUR 

                 bežné výdavky               2 169EUR 

Zmluva o dielo na zhotovenie diela č. 27/082015 zo dňa 26. 8.2015. Zhotoviteľ:    

Maxnetwork  s.r.o.,  Veľké Úľany  

 

b) Miestne komunikácie  

vypracovanie podkladov k rekonštrukcií miestnych komunikácií 1 160EUR projektová 

dokumentácia  ( 620,-€), zameranie priebehu kanalizácie (273,-€) a zameranie hranice 

pozemkov (267,-€)   

 

c)  Rozvoj obce  

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Neporadza – K cintorínu Bošianska Neporadza 

 I. etapa 

 

Výška dotácie:     33 983,51EUR 

Vlastné finančné prostriedky:    2 315,82EUR    

Spolu cena diela              36 299,33EUR 

 

Zmluva o dielo na zhotovenie diela zo dňa 27.04.2015, zhotoviteľ WOLIMEX s.r.o.,  

Bratislava. 

             

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Neporadza – K cintorínu Bošianska Neporadza 

 II. etapa – prípravné a projektové práce  472,40EUR 

   

d)  Rozvoj bývania a materská škola 

Výmena okien a dverí na objekte Materská škola Neporadza; Výmena okien a dverí na 2 

obecných bytoch v budove Základnej školy Neporadza. 

 

Výška dotácie:     58 240,69EUR 

Vlastné finančné prostriedky:   3 065,30EUR   

Spolu cena diela              61 305,99EUR 

 

Zmluva o dielo na zhotovenie diela zo dňa 24.10.2014, zhotoviteľ   ST-BAU & INVEST, 

s.r.o., Žilina  
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3) Výdavkové finančné operácie  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

170 703 170 702,85 100 

 

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  

 

Z rozpočtovaných 170 703EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a krátkodobých 

finančných výpomoci bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 170 702,85EUR, čo 

predstavuje 100 %.  Z toho splácanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 14 427,85€, 

splatenie istiny úver Komunál 6 000EUR, splátka finančnej výpomoci na preklenutie obdobia 

Medzi úhradou za práce na zhotovení diela digitálny kamerový systém obce a poskytnutím 

dotácie vo výške 150 275EUR. 

 

 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 

 
 
Bežné  príjmy spolu 289 313,57 

Bežné výdavky spolu 255 247,17 

Bežný rozpočet +34 066,40 

Kapitálové  príjmy spolu 244 306,70 

Kapitálové  výdavky spolu 279 567,72 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 35 261,02 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -1 194,62 

Príjmy z finančných operácií 183 641,68 

Výdavky z finančných operácií 170 702,85 

Rozdiel finančných operácií +12 938,83  
PRÍJMY SPOLU   717 261,95    

VÝDAVKY SPOLU 705 517,74 

Hospodárenie obce  + 11 744,21 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce + 11 744,21 

 

  

Schodok  bežného a kapitálového rozpočtu  v sume 1 194,62EUR  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 znení neskorších predpisov, bol 

v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný prijatým krátkodobým bankovým úverom. 

 

Zostatok finančných operácií v sume  12 938,83EUR bol v roku 2015  spôsobený prijatým 

krátkodobým bankovým úverom na úhradu spoluúčasti obce – úhrada DPH na  realizáciu 
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projektu digitálny kamerový systém obce Neporadza. Z rozdielu finančných operácií bol 

uhradený schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 194,62EUR 

Zostatok finančných operácií v sume 11 744,21EUR je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom peňažných fondov obce nasledovne: 

tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv (nájomný bytový dom ŠFRB) v sume 1 827,25EUR 

tvorba rezervného fondu  v sume 9 916,96EUR.  

  

     

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 
 

Rezervný fond 

 Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.. Rezervný fond sa 

vedie na analytickom  účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 1 444,61       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

5 991,55      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. OZ č. 11/2015 schválené dňa 

24.04.2015 

 

6 500,00   

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2015 936,16 

              

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 169,20 

Prírastky - povinný prídel -    1,00 %                    824,36 

               - povinný prídel -    0,25 %                       206,09 

Úbytky   - stravovanie                     528,50 

               - regeneráciu pracovných síl          583,63 

KZ k 31.12.2015 87,52 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv 

Fond je tvorený od 1. januára 2015 k bytovému domu Neporadza č. 118, ktorý bol postavený 

z prostriedkov ŠFRB vo výške 1 827,25EUR.    
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR  

 
A K T Í V A  

Názov Začiatočný stav 

k 1.1. 2015 

Konečný stav 

k 31.12.2015 

Majetok spolu 1 113 149,50 1 307 125,82 

Neobežný majetok spolu 1 097 706,81 1 290 384,04 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 008 284,81 1 205 962,04 

Dlhodobý finančný majetok 89 422,00 84 422,00 

Obežný majetok spolu 14 676,72 15 674,03 

z toho :   

Zásoby 1 318,61 1 322,89 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  4 957,93 1 370,97 

Finančné účty  8 400,18 12 980,17 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  765,97 1 067,75 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2015 KZ  k  31.12.2015 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 113 149,50 1 307 125,82 

Vlastné imanie  265 562,80 245 588,40 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  265 562,80 245 588,40 

Záväzky 472 186,90 484 291,00 

z toho :   

Rezervy  50,14 8 077,11 
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Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Zúčtovanie voči darcom  250,08 0,00 

Dlhodobé záväzky 372 407,94 357 733,86 

Krátkodobé záväzky 39 601,84 41 538,55 

Bankové úvery a výpomoci 60 126,98 76  941,48 

Časové rozlíšenie 375 399,80 577 246,42 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám – úver Komunál    76 941,48 EUR 

- voči dodávateľom         3 025,96 EUR 

- voči ŠFRB               372 210,89 EUR 

- voči zamestnancom                                7 151,39 EUR 

- voči orgánom sociálneho zabezpečenia              4 584,54 EUR 

- voči daňovému úradu          752,17 EUR 

- iné záväzky – členské OZ, zrážky zo mzdy           893,48 EUR 

- nevyfakturované dodávky          360,00 EUR 

- rezervy vodné               21,66 EUR 

- rezerva súdny spor         8 055,45 EUR 

- zábezpeka nájomcovia bytov                             10 040,09 EUR 

- sociálny fond               87,52 EUR  

   

 Obec v roku 2015 neuzatvorila novú zmluvu o poskytnutí úveru. Pravidelne mesačne 

uhrádza splátku úveru a úroky zo ŠFRB, ktorý bol poskytnutý v roku 2008 na výstavbu 

nájomných bytov. Úver je splatný v roku 2038. Splátky úveru sú realizované z uhradeného 

nájomného za byty. Na dofinancovanie výstavby nájomných bytov a úhradu projektov, ktoré 

boli vypracované k investičnej akcií „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Neporadza“ 

uzatvorila  v roku 2009 zmluvu o úvere na výšku 100 000,00EUR v Prima banke Slovensko 

a.s. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2024, splátky úveru boli hradené mesačne vo 

výške 500 EUR. Na základe uznesenia OZ č.  31/2015 schválené dňa 22.10.2015 obec čerpala 

úver vo výške 22 812EUR, ktorý bol použitý na spoluúčasť obce pri realizácií projektu 

Vyhotovenie digitálneho kamerového systému obce Neporadza. Ide o úhradu dane z pridanej 

hodnoty, ktorú obec bude v roku 2016 žiadať refinancovať z prostriedkov Ministerstva 

financií SR. 

 

 

 

P. č. Druh úveru Výška 

úveru 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2015 

Splatnosť 

 

1. ŠFRB 473 644,03 Záložná zmluva 372 210,89 15.08.2038 

2. Univerzálny úver  100 000,00 Bianko zmenka  76 941,48 22.11.2024 
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec Neporadza nemá zriadenú 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 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2014 o dotáciách, právnickým 

osobám na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

-1- 

 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov -2- 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

-3- 

Rozdiel 

(stĺ.2 - 

stĺ.3 ) 

 

Telovýchovná jednota – rozvoj 

športových aktivít 

2 660EUR 2 660 EUR 0 

ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Motešice- projekt 

Zdravá výživa 

66 EUR 66 EUR 0 

Jednota dôchodcov Slovenska ZO 

Neporadza – kultúrne podujatie pre 

občanov obce  

250 EUR 250 EUR 0 

 

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 

1/2014 o dotáciách. 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. Dňom 18.09.2015 bola z obchodného 

registra vymazaná obchodná spoločnosť s r. o. Stavebná spoločnosť Neporadza, IČO 

46 287 108 so sídlom Neporadza č. 108, ktorej jediným spoločníkom bola Obec Neporadza. 

Spoločnosť bola zrušená na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2015 schválené 

dňa 20.02.2015. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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. 
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 

 

Por. 

Číslo 

 

názov 

kapitoly 

 

Dotácia 

poskytnutá  

 

Dotácia  

čerpanie 

Rozdiel účel 

 

1. 

Základná škola 

Vzdelávacie 

poukazy 

28 444,00 

 

402,00 

 

28 444,00 

 

402,00 

0,00 

0,00 

 

 

Mzdové a prevádzkové 

náklady 

Krúžková činnosť 

 

2. 

 

Stavebná činnosť 743,07 743,07 0,00 Činnosť stavebného úradu 

3. Pozemné 

komunikácie 

34,52 34,52 0,00 Úsek miestnych  

komunikácií 

4. Životné prostredie 74,81 74,81 0,00 Ochrana krajiny, ovzdušia 

5. Evidencia 

obyvateľov 

263,67 263,67 0,00 Register evidencia 

obyvateľov 

6. Materská škola 651,00 651,00 0,00 Príspevok pre deti 

predškolského veku 

7. Referendum 2015 

 

640,00 444,49 

195,51 

0,00 Prevádzkové náklady  

Vrátená nevyčerpaná 

dotácia 

8. ÚPSVR prac. 

zmluva  § 50j 

ESF  a ŠR KZ 11T  

2 488,40 2 488,40 0,00 Prac. zmluva  

 

 

9. 

ÚPSVR prac. 

zmluva ŠR § 50j 

1 990,72 1 990,72 0,00 Prac. zmluva  

 

10. ÚPSVR Trenčín 

§ 52 

157,42 157,42 0,00 Aktivačná činnosť- menšie 

obecné služby 

11. ÚPSVR prac. 

zmluva ŠR § 54 

7 472,46 7 472,46 0,00 Prac. zmluva  

 

12. 

 

ÚPSVR – osobitný 

príjemca  

211,68 

 

211,68 

 

0,00 Rodinné prídavky 

 

13. ÚPSVR  hmotná 

núdza strava 

113,28 113,28 0,00 Príspevok deťom zo 

sociálne znevýhodneného 

prostredia 

Spolu dotácie na bežné    

výdavky                    

 

43 687,03 

 

43 687,03 

 

0,00 

 

 

Právnická  

osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Stavebná spoločnosť 

Neporadza s.r.o. 

0,00 0,00 0,00 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. Obec spláca úver zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol poskytnutý na výstavbu nájomných bytov 

v bytovom dome Neporadza.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Na základe Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom vo Svinnej, obec 

hradila náklady spojené s činnosťou stavebného úradu na základe vystavenej faktúry za 

služby. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec v roku 2015 nebola príjemcom dotácie z rozpočtu VÚC. 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce  

 

V zmysle Zásad  hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neporadza časť II. Rozpočet 

obce § 3 odst. 10 Obec Neporadza zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Jana Šebáňová  

 

    

                 Marián Kopecký 

          starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


