Obec Pažiť
Obecný úrad 78
IČO: 00310913
DIČ: 2021278039
Bankové spojenie: Prima banka a. s. 0808046001/5600

Záverečný účet obce Pažiť
za rok 2014

V Pažiti, máj 2015

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2014
Podľa §16 zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec
povinná spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce.
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na
nápravu nedostatkov.
Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového
roka.
Účtovníctvo je vedené pomocou programového vybavenia WinIBEU od firmy IVES Košice.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Hospodárenie
obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2013 uznesením 17/B/4 , zmenený bol 7 krát rozpočtovými
opatreniami. (6-krát bola vykonaná zmena pri prijatí dotácií a 1 krát bola vykonaná úprava rozpočtu
na 1. zasadaní OZ dňa 15. 12. 2014 uznesením 1/E/4.

SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET k 31. 12. 2014
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Príjmy celkom

150.971

183.241,12

Výdavky celkom

150.971

183.241,12

Bežné príjmy

118.634

123.328,20

Bežné výdavky

118.634

133.448,12

0,00

13.500

Kapitálové výdavky

32.337

49.793

Príjmové finančné operácie

32.337

46.412,92

Z toho

Kapitálové príjmy

Výdavkové finančné operácie
0
0
Obec má príjmy učtované kódom zdroja 41, – vlastné, 111- zo štátneho rozpočtu, 131D štátne
dotácie z predchádzajúcich rokov, 1162 a 11T2 – z UPSVaR,

ROZBOR PLNENIA PRIJMOV v €
Bežný rozpočet

Skutočnosť k 31. 12. 2014

% plnenia

123.328,20

122.212,25

99,10

BEŽNÝ ROZPOČET
Bežný rozpočet bol vytvorený ako schodkový z dôvodu, že obec prijala po 01. 10. 2013 dotáciu na
bežné výdavky - oprava miestnej komunikácie, ktorú mohla použiť do 31.03.2014 a mala na účte
zostatok nevyčerpanej dotácie na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
ktorú do 15.04.2014 vrátila na účet Ministerstva financií.

DAŇOVÉ PRIJMY

A/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 111003
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 92.995,69 € boli obci k 31.12.2014 poukázané
prostriedky vo výške 92.657,28 €, čo predstavuje plnenie na 99,64 %. Rozdiel je vo výške
338,41 €.
B/ Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov 121001 – predpoklad 3.551,- €, skutočnosť 3.528,06 € t. j. 99,35 %.
Daň zo stavieb 121002 – predpoklad 3.319,00,- €, skutočnosť 2.682,65 € t. j. 80,83 %.
Príjmy za daň z nehnuteľností v obci sú vyrubované rozhodnutím v zmysle zákona a podľa VZN
6/2012. Obec eviduje k 31.12.2014 pohľadávku na dani z nehnuteľnosti vo výške 673,30 €.
C/ Dane za špecifické služby
Daň za psa 133001 – predpoklad 281,- € , skutočnosť 281,00 € t. j. 100,00 %.
Príjmy za psov ustanovuje VZN . Platí sa za psa staršieho ako 6 mesiacov. Obec vyrubuje po
priznaní daň rozhodnutím na spoločnom rozhodnutí k dani z nehnuteľností.
D/ Príjem za odvoz a uloženie komunálneho odpadu
Daň za vývoz odpadu 133013 – predpoklad 6.262,- € , skutočnosť 6.073,32 € t. j. 96,98 %.
Príjmy od FO a PO za odvoz komunálneho odpadu sú vyrubované rozhodnutím podľa VZN
7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec eviduje
k 31. 12. 2014 pohľadávku vo výške 170,00 €.
NEDAŇOVÉ PRIJMY

A/ Príjem z prenajatých pozemkov 212002 – V tejto položke bol za minulé roky zúčtovaný
nájom za pozemky. T. č. obec nemala uzavretú zmluvu s PDP Veľké Uherce a v roku 2014 nemala
príjmy z prenájmu pozemkov.
B/ Príjem z prenajatých budov 212003–predpoklad 2.600,- €, skutočnosť 2.598,16 € t. j. 99,93 %
Ide o príjem z prenájmu kaderníctva 637,20 €, priestorov TJ - spinning 1.233,36 €, kultúrneho
domu 334,05 €, domu rozlúčky 90,00 €, telefónnej ústredne 303,55 €.
C/ Ostatné administratívne poplatky 221004 – predpoklad 1.750,- €, skutočnosť 1.735,02 € t. j .
99,14 %.
Sú tu zahrnuté správne poplatky - poplatky za osvedčovanie podpisov, listín (163,00 €), poplatky
za vydanie, predĺženie stavebného a kolaudačného povolenia (1.506,00 €), za rybárske lístky
(41,00 €), poplatok za potvrdenie o pobyte (25,00 €).
Správny poplatok sa vyberá v zmysle Zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
D/ Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 223001 – predpoklad 450,- €, skutočnosť
435,38 €, t. j. 96,75 %.
Táto položka zahŕňa predaj smetných nádob (248,88 €), služby - kopírovanie (6,50 €), vyhlásenie
(180,00 €).
E/ Školné 223002 v MŠ – predpoklad 804,- €, skutočnosť 804,- € t. j. 100,00 %.
Obec vyberá príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa VZN 10/2013 – 6,- € /
dieťa/mesiac. Poplatok sa netýka detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky.

F/ Poplatky a platby za stravné 223003
Rozpočet 475,00 €, skutočnosť 474,44 €, t. j. 99,9 %
V roku 2014 obec poskytovala zamestnancom obecného úradu stravné lístky. Zamestnanec
v zmysle zákona platí 45% z nákladov a príjem je zaúčtovaný na položke 223003.
G/ Úroky z tuzemských vkladov 242
Predpoklad 30,- € bol naplnený 29,15 € t. j. 97,17 %. Ide o úroky na bežnom účte obce.

Obec v r. 2014 prijala nasledovné granty a transfery
P.č. Poskytovateľ

SUMA V €

Účel
CHD

1.

ÚPSVaR Partizánske

2.397,40

2.

ÚPSVaR Partizánske

3.113,60

3

Krajský úrad ŽP

38,14

Výkon štát. správy

4.

Ministerstvo vnútra-register obyvateľov

134,31

Výkon štát. Správy

5.

Krajský školský úrad

1.139

MŠ – výchova a vzd.

6.

Krajský stavebný úrad

378,51

Výkon štát. správy

7.

Okresný úrad Prievidza

1.261,35

Voľby prezidenta

8.

Okresný úrad Prievidza

1.060,55

Voľby do EP

9.

Okresný úrad Prievidza

577,42

Spolu položky 312001, 312012

ZMLUVA 50

Voľby do samosprávy obcí

10.100,28

Dotácie určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:
- na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR
- na úseku stavebného poriadku a bývania
- na úseku starostlivosti o životné prostredie
- na výchovu a vzdelávanie pre materské školy
Ostatné transfery boli použité na výdavky spojené s voľbou prezidenta, voľby do Európskeho
parlamentu a na voľby do samosprávy obcí.
Obec v r. 2014 prijala aj kapitálový transfer vo výške 13.500,- € na rekonštrukciu miestnej
komunikácie, ktorý je zaúčtovaný v kapitálovom rozpočte.
Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy
Obec v r. 2014 mala kapitálové príjmy z dotácie na individuálne potreby – účelovú dotáciu na
čiastočnú úhradu nákladov na Rekonštrukciu miestnej komunikácie z Ministerstva financií SR
Bratislava:
Položka 322 001 Tuzemské kapitálové transfery VS zo štátneho rozpočtu .
Rozpočet
13.500

skutočnosť
13.500

%plnenia
100

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Rozpočet

skutočnosť

46.412,92

% plnenia

46.412,92

100

Položka 453 – zostatok prostriedkov z minulých rokov, v ktorej je zahrnutá čiastka 10.000 € dotácia na
opravu miestnej komunikácie, ktorá sa mohla vyčerpať do 31. 03. 2014 nakoľko bola poskytnutá po 1.
októbri a čiastka 260,47 € - dotácia na 5 % rastu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
ktorá nebola vyčerpaná a dňa 08. 04. 2014 bola vrátená na účet Ministerstva financií SR

ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV V €
Názov

rozpočet

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu

skutočnosť

133.448,12

130.031,78

49.793,00

44.765,59

0
183.241,12

0
174.797,37

Obec má výdavky účtované kódom zdroja 41 – vlastné, 111- zo štátneho rozpočtu, 131D – zo
štátneho rozpočtu z minulého roka, 1162 a 11T2– z UPSVaR
Bežné výdavky
01116 Obce
Výdavky tvoria mzdové náklady 611 (starosta, pracovníčky, hlavná kontrolórka), odvody
(zdravotná poisťovňa 621 - 623, sociálna poisťovňa 625001-625007), cestovné náhrady 631001,
energie 632001, voda 632002, poštovné a telekomunikačné služby 632003, komunikačná
infraštruktúra 632004, všeobecný materiál 633006, knihy, časopisy, noviny 633009, reprezentačné
výdavky 633016, údržba výpočtovej techniky 635002, údržba budov a ich častí 635006, školenia,
inzercia 637003, služby – auditor 637005, stravovanie zamestnancov 637014, poistné 637015,
prídel do sociálneho fondu 637016, odmeny poslancov 637026, odmeny pracovníkov
mimopracovného pomeru 637027, transfery CVČ 642002, transfery na členské príspevky 642006 (RVC, Šípok, RZMaO.....),.
Zdroj 1162 - výdavky zmluvu a CHD.
Zdroj 11T2 – výdavky na CHD
Zdroj 111- výdavky z dotácií (na stavebný úrad, na ŽP, na register obyvateľov, na voľby
prezidenta, na voľby do EP, na voľby do samosprávy obcí)
Zdroj 131 D – z dotácie z predchádzajúcich rokov
0112, 0170 finančná oblasť
637012 - Poplatky banke
Tu sú účtované poplatky za vedenie účtu.
0510 Nakladanie s odpadmi
Všeobecný materiál 633006 – náklady - nákup smetných nádob. Rozpočet 278,- € skutočnosť
277,56 €, z toho 255,60 € (smetné nádoby) a 21,96 € vrecia na odpad na cintorín.
Výdavky sú za odvoz komunálneho odpadu 637004 predpoklad 7.500,- €, skutočnosť 7.496,15 €.
V r. 2014 výdavky tvorili - vývoz pravidelný 6.106,09 – € a za odvoz kontajnerov 1.182,95 €, za
separovaný zber 207,11 €.

Za mesiac december 2014 bola doručená faktúra vo výške 455,89 € a je vedená v záväzkoch.
Uhradená bola 21. 01. 2015.
V roku 2014 bolo odvezené z obce 132,78 ton odpadu.
Z toho
v tonách
zmesový odpad
93,46 (navýšenie oproti r. 2013 o 7,41 tony)
objemový odpad
11,05 (navýšenie oproti r. 2013 o 7,95 tony)
plasty
3,03 (navýšenie oproti r. 2013 o 0,25 tony)
sklo
4,40 (menej oproti r. 2013 o 0,05 tony)
papier
0,71 (v roku 2013 vývoz papiera v obci nebol)
kovové odpady
0,20
žiarovky, elektrické zariadenia
0,93 (navýšenie oproti r. 2013 o 0,07 t)
stavebný odpad
19,00 (navýšenie oproti r. 2013 o 3,55)

0620 Rozvoj obce
Položka 633006 všeobecný materiál – rozpočet 615 €, skutočnosť 615,47 €. Výdavky tvoria –
benzín, olej, hlavice na kosačku, lanká, postreky proti burine, trávové semeno, oprava kosačky
Kawasaki. Benzín tvorí čiastku 221,77 €, oprava kosačky 129,50 €.
Položka 634006 pracovné odevy, obuv, pomôcky – rozpočet 57,50 €, skutočnosť 62,57 € (pílka,
štít, vesta, rukavice, čižmy gumové - dva páry, lopata).
Položka 635006 údržba budov, objektov alebo ich častí – rozpočet 330,50, skutočnosť 330,60 €.
V tejto čiastke je zahrnutý dovoz štrku pred cintorín.
0640 Verejné osvetlenie
Výdavky predstavujú spotrebu elektrickej energie položka 632001 – rozpočet 4.000,- €. Čerpanie
vo výške 3.031,72 €.
Položka 633006 všeobecný materiál – rozpočet 220,- €, skutočnosť 220,74 €. Ide o opravu VO
a výmenu žiariviek, ktorá bola vykonaná dodávateľsky Technickými službami Partizánske.
0810 Športová činnosť
Bola poskytnutá dotácia položka 642001 TJ obce Pažiť vo výške 500,- € na náklady spojené so
zabezpečením činnosti futbalového klubu na základe zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu obce Pažiť.
Dotácia bola vyúčtovaná.
0820 Kultúra
Položka 633001 – interiérové vybavenie – rozpočet 330,- €, skutočnosť 330,04 €. Nakúpili sa
závesy do kultúrneho domu.
Položka 633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie – rozpočet 250,- €, skutočnosť 224,10 € ide o nákup vstavenej rúry do kuchyne KD.
Položka 633006 všeobecný materiál – na tejto položke sú zaúčtované kalendáre pre občanov vo
výške 192,- € a 4,50 € cedník.
Položka 633007 - náklady za zhotovenie DVD nosičov z kultúrnych akcií poriadaných v obci.
Položka 637003 – propagácia, reklama, inzercia – webstránka- aktualizácia údajov – vykonávaná
dodávateľsky firmou JAFIS- Ing. Stanislav Filip.
Čerpali sa prostriedky na akcie položka 637004 všeobecné služby rozpočet 1.900,-, skutočnosť –
2.077,02 €. V roku 2014 sa v obci uskutočnili akcie - fašiangy (50,16€), deň matiek (162,58 €), deň
detí (250,- €), SNP (48,- €), Veniec na Kľak (7,50 €) Leto na pažiti (669,36 €), úcta k starším
(551,29 €), jubilanti (253,41 €), Mikuláš (44,36 €) Vianoce – oplátky (40,36 €). Na podujatia boli
zabezpečené kvety, upomienkové predmety a občerstvenie pre občanov, ceny, kultúrny program.

08205 Knižnica
- otvorená v piatok v čase od 15,00 hod – do 17,00 hod. a prístupná verejnosti v priestoroch TJ. V
roku 2014 sa doplnil knižničný fond položka 633009 v celkovej výške 93,74 €. Knižničný fond bol
doplnený i darovaním kníh.
Na položke 625003 sú zahrnuté výdavky do SP –úrazové z odmien – 2,40 €. Výdavky na odmenu
knihovníka - položka 637027 boli čerpané v sume 300,- € na základe dohody o brigádnickej práci
študentov.
0840 Náboženské a iné spoločenské služby
Dom rozlúčky - náklady boli na energiu položka 632001 rozpočet 260,- €, skutočnosť vo výške
259,64 € a vodu položka 632002 rozpočet vo výške 20,- €, skutočnosť vo výške 17,83 €, nákup
všeobecného materiálu – rozpočet 4,00 € , skutočnosť vo výške 7,60 €.
Položka 642002 – dotácia vo výške 250,- € bola poskytnutá v zmysle zmluvy č. 3 a č. 5 cirkvi a
bola riadne vyúčtovaná.
0911 Predškolská výchova
Výdavky na predškolskú výchovu boli čerpané zo zdroja 41 – vlastné ale i zo zdroja 111 zo
štátneho rozpočtu (dotácia na výchovu a vzdelávanie).
Výdavky na mzdy - položka 611 , príspevky do poisťovní 621-623, 625001-625007 (okrem toho že
výdavky boli z vlastných finančných zdrojov bola tu zúčtovaná aj dotácia na výchovu a
vzdelávanie. Cestovné - položka 631001(dovoz stravy do MŠ zo školskej jedálne vo Veľkých
Uherciach) , energie 632001 , vodné 632002 . Výdavky ďalej tvoria telekomunikačné služby
632003, komunikačná infraštruktúra 632 004, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, knihy a
časopisy 633009, stravovanie 637014 , prídel do sociálneho fondu 637016. Transfery na
nemocenské dávky.
0912 Základná škola
Škole bola poskytnutá dotácia - položka 642002 vo výške 100,- € na základe zmluvy o poskytnutí
finančnej dotácie z rozpočtu obce Pažiť na nákup cien žiakov v šk. roku 2013/2014. Dotácia bola
vyúčtovaná.
10202 Staroba
Jednota dôchodcov
JD Pažiť bola poskytnutá dotácia položka 642002 vo výške 100,- € a bola použitá na náklady
spojené s organizáciou posedení a výročných schôdzí členov. Dotácia bola poskytnutá na základe
zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2014. Bola riadne zúčtovaná.
Kapitálové výdavky
01116 717001, 01116 716, 01116 717002
- Sú tu zúčtované výdavky na realizáciu nových stavieb, prípravnú a projektovú
dokumentáciu a rekonštrukciu a modernizáciu.
- V týchto výdavkoch je použitá dotácia z MF SR na cestu.
Výdavkové finančné operácie
Obec nečerpala výdavkové finančné operácie.
Prílohu záverečného účtu tvorí podrobné čerpanie rozpočtu v členení bežný rozpočet, kapitálový
rozpočet, finančné operácie - príjmy, výdavky, podľa zdrojov, ekonomickej a funkčnej klasifikácie.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
Program Administratíva
Upravený rozpočet
88.630,09 €

Skutočnosť

% plnenia

86.690,80 €

97,81

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s agendou
obecného úradu, daňovou politikou obce, s vedením účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so
zabezpečením administratívnych služieb. Súčasťou programu je kontrola hospodárenia kontrolórkou obce a
auditorom. Činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce. Finančné prostriedky
predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné, cestovné náhrady,
reprezentačné, energie, všeobecný materiál, školenia, odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva. Naša
obec je členom rôznych združení kde prispieva členským príspevkom.

Program Odpadové hospodárstvo a ŽP
Upravený rozpočet
9.069,00 €

Skutočnosť

% plnenia

9.070,35

100,01

Obec zabezpečuje nákup smetných nádob pre občanov pre zber netriedeného odpadu. Sprostredkuje službu.
Obec je v zmysle platných predpisov povinná zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu. Zber, vývoz
a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje do zberných nádob a vriec. Finančné prostriedky predstavujú
úhradu faktúr za vyššie uvedené činnosti zabezpečované Technickými službami mesta Partizánske. Obec
vykonávala po celý rok separovaný zber odpadu.
V obci sa podľa kalendára zvozu separovaného odpadu pravidelne vyvážajú plasty, papier, sklo a kovové
odpady. V obci sú umiestnené dve zberné nádoby na vývoz skla. Dvakrát do roka sa vyvážajú opotrebované
elektrospotrebiče a nebezpečný odpad. Taktiež dvakrát do roka (jar, jeseň) obec zabezpečuje odvoz
veľkoobjemových kontajnerov. Obec má uzatvorenú zmluvu o odbere odpadu prenosných batérií a
akumulátorov a box je umiestnený na Obecnom úrade Pažiť.

Program Kultúra a spoločenský život
Upravený rozpočet
4.131,00 €

Skutočnosť

% plnenia

4.479,70

108,44

Program kultúra a spoločenský život zahŕňa činnosť knižnice, kultúrne podujatia v obci, zhotovenie
záznamov z podujatí. V tomto programe sú zahrnuté výdavky na transfery TJ, cirkvi, Základnej škole Veľké
Uherce a MO JDS Pažiť.

Program Vzdelávanie
Upravený rozpočet
31.618,03

Skutočnosť

% plnenia

29.790,93

94,22

Program predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci materskej školy, výdavky tvoria mzdy, odvody,
školské potreby, príspevok na stravovanie, cestovné, režijné náklady. Sú tu účtované výdavky z dotácie na
výchovu a vzdelávanie.

Program Kapitál
Upravený rozpočet
49.793,00

Skutočnosť

% plnenia

44.765,59

89,90

V programe Kapitál sú účtované výdavky – projektová dokumentácia, realizácia nových stavieb z dotácie na
kapitálové výdavky (cesta), realizácia z vlastných finančných prostriedkov – spoluúčasť pri dotácii
a výdavky na novú cestu v priemyselnej zóne, tiež rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK 2014
Koncový stav účtu obce Pažiť k 31. 12. 2014 je zhodný s počiatočným stavom
účtov v Hlavnej knihe k 1. 1. 2015. Zároveň je dodržaná bilančná kontinuita, nakoľko sa aktíva
rovnajú pasívam.
K 31. 12. 2014 obec vykazuje aktíva a pasíva vo výške 442.077,48 €.

Aktíva
Dlhodobý nehmotný majetok

7,00

Dlhodobý hmotný majetok

364.370,75

Dlhodobý finančný majetok

68.769,68

Zásoby

278,51

Pohľadávky

843,30

Finančný majetok
Časové rozlíšenie nákladov
spolu

7.447,22
361,02
442.077,48

Pasíva
Nevysporiad. výsledok hospodárenia

437.355,74

Výsledok hospodárenia za rok

-16.708,47

Rezervy
Zákonný rezervný fond

2.372,67
362,65

Bankové úvery

0

Záväzky zo SF

57,85

Krátkodobé záväzky

5.137,04

Časové rozlíšenie 384

13.500,00

spolu

442.077,48

Náklady
50 – spotrebované nákupy

10.327,87

51 - služby

40.880,22

52- osobnné náklady

74.233,19

54 - ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

230,02

55 – odpisy, rezervy a opravné položky

21.570,53

56 finančné náklady

179,66

58 náklady na transfery

1.040,00

59 splatná daň z príjmov

8,86

Výsledok hospodárenia r. 2014

-

Náklady spolu

16. 708,47
131.761,88

Výnosy
60 – tržby za vlastné výkony

1.241,12

63 – daňové výnosy samosprávy

107.313,54

64 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

3.077,79

66 – finančné výnosy

29,15

69 – výnosy z transferov

20.100,28

Spolu

131.761,88

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 na základe
súvahy k 31. 12. 2014 a Výkazu ziskov a strát vykazuje stratu 16.708,47 €.
Príjmy

Rozpočet

skutočnosť

výdavky

rozpočet

Výdavky

- bežné

123.328,20

122.212,25

- bežné

133.448,12

130.031,78

- kapitálové

13.500,00

13.500,00

- kapitálové

49.793,00

44.765,59

- finančné o.

46.412,92

46.412,92

- finančné o.

0

0

spolu

183.241,12

182.125,17

spolu

183.241,12

174.797,37

Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Príjmy obce boli
vo výške 182.125,17 € a výdavky obce boli vo výške 174.797,37 €. Rozdiel 7.327,80 €. Obec
tvorí rezervný fond vo výške 10 % t. j. 732,78 €.

Stav k 31. 12. 2014
Výpis číslo 24 z účtu 0808046001/5600 k 31.12.2014 – zostatok na účte 7.359,06 €, z toho
finančné prostriedky pre obec 6.938,56 €, SF 57,85 €, rezervný fond 362,65 €.
Pokladňa
22,01 €
Ceniny – stravné lístky v hodnote
66,15 € ( 21 ks á 3,15 €)
K 31. 12. 2014 obec vedie jeden bankový účet v Prima banke a. s. Topoľčany, ktorý je
analyticky rozdelený a účtuje sa tu aj sociálny fond a rezervný fond.

Sociálny fond – tvorba a použitie
Sociálny fond

Suma v €

Stav k 1.1.2014

80,60

Povinný prídel

354,15

Úbytky

376,90

Konečný zostatok k 31.12.2014

57,85

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec v roku 2014 nie je úverovo zadĺžená.
Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec neposkytla v roku 2014 žiadne záruky.
Spory k 31. 12. 2014
Obec nevedie žiadne súdne spory.
PREHĽAD O STAVE POHĽADÁVOK K 31.12.2014
Obec k 31. 12. 2014 eviduje pohľadávky vo výške 843,30 € na účte
318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 170,- € a na účte 319 – Pohľadávky z daňových
príjmov obce 673,30 €.
INÉ

Obec nemá vo svojej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť a preto nevykazuje žiadne
náklady a
výnosy v podnikateľskej činnosti.
Obec v roku 2014 vytvorila krátkodobé rezervy vo výške 2.372,67 €
(odmenu auditorovi 500,- €, faktúry došlé v r. 2015–týkajúce sa r. 2014 vo výške1.872,67 €)
Obec v r. 2014 vykonala dokladovú inventúru.

Obec k 31. 12. 2014 eviduje tieto záväzky
VOČI DODÁVATEĽOM
z toho
Názov
Západoslovenská energetika
Technické služby

529,27 €







číslo faktúry
221/2014
222/2014

73,38 €
455,89 €

VOČI ZAMESTNANCOM
Ide o mzdy za mesiac december 2014
z toho účet 331 - vyplatené v hotovosti
účet 333 – prevod na účet zamestnancov

el. energia
vývoz odpadu

3.747,54 €
25,00 €
3.722,54 €

VOČI INŠTITÚCIAM
.
860,23 €
Ide o zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a daňový úrad.
z toho účet 336 - zúčtovanie soc. a zdravot. poistenia 576,15 €
účet 342 - daň z miezd
284,08 €

Vypracovala: Bc. Mária Gendiarová
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
Návrh vyvesený
Vyvesené dňa: 18. 05. 2015
Zvesené dňa: 18. 06. 2015
Návrh uznesenia:
bez výhrad
Záverečný účet obce za rok 2014 bol schválený …...........................................................
Záverečný účet bol schválený na 4 . zasadaní OZ obce Pažiť dňa: 26. 06. 2015
číslo uznesenia: 4/B/3
Počet poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 3

za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

