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Záverečný účet obce za rok 2013 
 

         OBSAH :  

 

1. Rozpočet obce na rok 2013 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 

 

4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  

 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách  

 

10. Podnikateľská činnosť  

 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

- zriadeným a založeným právnickým osobám 

- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

- štátnemu rozpočtu 

- štátnym fondom 

- rozpočtom iných obcí 

- rozpočtom VÚC 

12. Hodnotenie plnenia programov obce 

13. Návrh uznesenia 

 

 

Záverečný účet Obce Naháč za rok 2013. 
 

1. Rozpočet obce na rok 2013  
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2013. Obec v roku 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 prebytkový.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2013, 

ktorý  bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2012, uznesením č. 12/2012 ako 

programový. Pre rok 2013 bolo schválených 13 programov. 

Úprava rozpočtu bola vykonaná: dvakrát a to: 

- 27. 12. 2013  uznesením č. 45/2013 

- 22 .02. 2013  uznesením č. 13/2013 
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Rozpočet obce k 31.12.2013 v €  

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 167 311,42 218 071,26 

z toho :   

Bežné príjmy 167 311,42 195 735,99 

Kapitálové príjmy 0    4 100,00 

Finančné príjmy 0 18 235,47 

   

Výdavky celkom 158 052,92 217 875,56 

z toho :   

Bežné výdavky 151 516,12 142 695,47 

Kapitálové výdavky     1 000,00 69 643,29 

Finančné výdavky     5 536,80   5 536,80 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013   

 
Rozpočet po zmenách na 

rok 2013 

Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

218 071,26 217 687,24 99,82 

                                                                   

2.1.1 Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet po zmenách na 

rok 2013 

Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

144 961,10 144 477,89 99,66 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 93 500,00 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 92 997,44 €, čo predstavuje plnenie na  

99,46 % 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 19 410,34 €, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 19 410,34 € čo je 

100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 902,27 €, dane zo stavieb boli 

v sume 6 508,07 € 

c) Daň za psa  219,- € 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6 276,35 € 

e) Daň za jadrové zariadenia  25 574,76 € 

 

 

2.1.2 Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet po zmenách na 

rok 2013 

Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

5 026,57 5 026,49 99,99 
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a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

    Z rozpočtovaných 4 944,86,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 4 630,99 €, čo je 

99,99 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 313,79 € a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 317,20 €.  

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 395,50,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 395,50.- €, čo je 

100,00 % plnenie. Príjmy boli prevažne zo správnych poplatkov za overovanie podpisov 

a listín a za vydávanie rybárskych lístkov 

 

2.1.3 Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

  

Rozpočet po zmenách  na 

rok 2013 

Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

28 287,00 28 337,01                 100,18 

 

a) Príjmy z predaja tovarov a služieb 

Poplatky na MR, káblovú televíziu, poplatky za sprevádzanie v pamätnom dome      

a pohľadnice, za dom smútku, smetné nádoby  

  - skutočný príjem bol  3 157,50,-€ 

Poplatky za vodu  

- skutočný príjem bol  24 520,79 €    

b) Úroky z vkladov 

Z rozpočtovaných  10,- € bol príjem vo výške 9,97 €, čo je 99,70 % 

c) Príjem z recyklačného fondu  

Z rozpočtovaných 250,- € bol príjem 294.- €, čo je 117,60  %   

d)   Náhodilé príjmy 

- Vratky                              -   354,75   

 

2.1.4. Granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. MV SR – Obvodný úrad 150,81 REGOB 

2. Krajský stavebný úrad 425,01 Transfer na stavebné konanie 

3. Krajský úrad pre cestnú dopravu 23,95 Transfer na CD a PK 

4. Krajský školský úrad 1 070,00 Školstvo 

5. Krajský úrad ŽP 47,95 Na životné prostredie  

6. OBÚ Trnava 1 591,60 Voľby 

7. Minist. dopravy,výst.a reg.rozv.   2 952,72 Transfer na cestnú infraštrktúru 

8.           Úrad vlády SR 10 000,00 Na rekonštrukciu šport.areálu 

9. MF SR 1 199,00 Dot. na mzdy zamest. v  školstva 

10. UPSV a R 49,54 Na prenesený výkon st. správy 

 Spolu: 17 510,58  

                                          

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

10.000,-€, tieto prostriedky budú použté  v zmysle zmluvy do 28.02.2014. 
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2.2.  Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet po zmenách  na 

rok 2013 

Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

4 100,00 4 100,00 100 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 0 

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 0 

c) Príjem na náučný chodník: 4 100,- € bol použitý v súlade zo zmluvou na projektovú  

dokumentáciu 

 

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :     

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 

1. Enviromentálny fond 4 100,00 Obnova dediny - náučný chodník 

 

2.3.  Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet po zmenách na 

rok 2013 

Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

18 235,27 18 235,27 100 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013   
 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2013 

Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

217 875,56 217 687,24 99,91 

 

3.1. Bežné výdavky : 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2013 

Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

142 695,47 142 507,15 99,87 

v tom :     

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť % 

plnenia 

Plánovanie, manažment a kontrola 760,00 571,98 572,70 100,13 

Propagácia a marketing 160,00 43,00 43,30 100,70 

Interné služby 500,00 1 932,49 1 926,49 99,69 

Služby občanom 2 900,15 26 251,52 26 048,32 99,32 

Bezpečnosť 238,88 362,28 389,28 107,45 

Odpadové hospodárstvo 13 000,00 8 182,00 8 171,20 99,87 

Miestne komunikácie a doprava 2 800,00 3 494,96 3 494,68 99,99 

Vzdelávanie 42 185,00 43 146,00 43 146,08 100,00 

Šport 3 600,00 3 306,00 3 305,46 99,98 

Kultúra 16  532,00 6 375,36 6 376,65 100,00 

Prostredie pre život 8 478,15 11 466,34 11 497,63 100,27 

Sociálne služby 800,00 622,00 622,29 100,00 

Administratíva 59 561,94 36 941,54 36 913,07 99,92 

Spolu 151 516,12 142 695,47 142 507,15 99,87 
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          Výdavky boli použité na mzdy a odvody poistného pracovníkov OcÚ, odmeny slancom 

a odmeny na základe DOVP , na zakúpenie stravných  lístkov pre zamestnancov, poplatky za 

školenie pracovníkov, uhradenie prídelu do sociálneho fondu,  cestovné, energie, na 

prevádzkové náklady obce, poistenie majetku, bežnú údržbu budov, softvéru, náradia. 

Zakúpený bol bežný režijný materiál, palivo do kosačky. Uhradené boli výdavky za 

všeobecné a špeciálne služby. Na splátky úrokov z úveru, úveru  a administráciu úveru.   

 

3.2.  Kapitálové výdavky : 

  

 Rozpočet po zmenách na 

rok 2013 

Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

69 643,29 69 643,29 100,00 

 

v tom :         

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Služby občanom 3 540,00 3 540,00 100 

Nakladanie s odpadovými vodami 54 687,07 54 687,07 100 

Kultúra –Pam. dom J. Fándlyho 7 111,22  7 111,22 100 

Prostredie pre život 4 305,00 4 305,00 100 

Spolu 69 643,29 69 643,29 100 

 Z kapitálových výdavkov boli hradené nasledovné investície: 

a) Služby občanom – Zásobovanie vodou  

      - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu obecného vodovodu          

        v sume 3 540,00 € 

b)  Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami 
      - výstavba čistiarne odpadových vôd –úhrada faktúry v sume  54 687,07  € 

c)   Kultúra – Pamätný dom Juraja Fándlyho  

      - statické zabezpečenie budovy faktúra  vo výške  7111,22 € 

d)   Prostredie pre život – starostlivosť o životné prostredie 

      -  prípravná projektová dokumentácia  / náučný chodník / 205,- € z vlastných zdrojov ,   

         z dotácie 4100,- € 

3.3.  Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

5 536,80 5 536,80 100,00 

Z rozpočtovaných 5 536,80  € na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2013 v sume 5 536,80 €, čo predstavuje 100 %. 

 

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2013 
 

 Rozpočet po 

zmenách 2013 

v celých € 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

v celých € 

Rozpočtové 

hospodárenie          
(bez finančných operácií) 

Príjmy celkom 218 071,26 217 687,24 199 451,97   

Z toho :    

Bežné príjmy 195 735,99 195 351,97 0 

Kapitálové príjmy 4 100,00 4 100,00 0 

Finančné príjmy 18  235,47 18 235,47 0 

Príjmy RO 0 0 0 
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Výdavky celkom 217 875,56 217  687,24  212 150,44 

Z toho :    

Bežné výdavky 142 695,47 142 507,15 0 

Kapitálové výdavky 69 643,29 69 643,29 0 

Finančné výdavky 5 536,80   5 536,80 0 

Výdavky RO 0 0 0 

Hospodárenie obce za rok 

2013 - schodok 

195,70 0 - 12 698,47 

 

Výsledok hospodárenia  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je za rok 2013 schodok vo 

výške  12 698,47 Eur , ktorý treba v zmysle  § 16 ods.6 znížiť o nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky vo výške 10 000  Eur. Vykázaný schodok hospodárenia obce za rok 

2013 je  spolu 22 698,47 Eur.  Schodok 12 698,47 Eur bol vykrytý  finančnými 

operáciami. ( z rezervného fondu obce ). 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami obce včítane finančných operácii je 0 .Rezervný 

fond z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2013 nebude tvorený.                     

Obec prijala dotáciu z rezervy predsedu vlády vo výške 10 000,- €,  tieto prostriedky  sú  

evidované na účte 357 a budú použité v roku 2014 

  

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z.  O použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2013  78 701,01 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 0 

               - krytie schodku hospodárenia 0 

               - ostatné úbytky – oprava zostatku 18 235,27 

KZ k 31.12.2013 60 465,71 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2013 280,32 

Prírastky - povinný prídel                    213,58 

Úbytky   -  stravovanie                     99,20 

KZ k 31.12.2013 394,70 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013   

 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce. Možno ich použiť najmä na  verejné 

účely a výkon správy obce.  

 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 993 793,15 1 004 531,32 

Neobežný majetok spolu 889 029,55 921 282,93 

Z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 792 413,46 824 666,84 

Dlhodobý finančný majetok  96 616,09 96 616,09 

Obežný majetok spolu 104 562,76 82 948,73 

Z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  21 621,08 17 721,06 

Finančné účty  82 941,68 65 227,67 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  200,84 299,66 

 

Obec vykazuje pohľadávky: 

- daňové pohľadávky vo výške 18,72 € 

- nedaňové pohľadávky vo výške  17 721,06 ( nájomné a za vodu) Najväčšia je pohľadávka za 

vodu vo výške 14 104,38 € ktorá vznikla z dôvodu fakturácie vody k 31.12.2013 a bude 

uhradená v roku 2014. 
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P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 993 793,15 1 004 531,32 

Vlastné imanie  643 883,00 700 594,04 

Z toho :   

Oceňovacie rozdiely  -11,41 -11,41 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  643 894,41 700 605,45 

Záväzky 159 844,76 106 099,83 

z toho :   

Rezervy  3 763,00 2 752,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 10009,49 

Dlhodobé záväzky 280,32 394,70 

Krátkodobé záväzky 106 037,33 48 716,33 

Bankové úvery a výpomoci 49 764,11 44 227,31 

Časové rozlíšenie 199 065,39 197 837,45 

 

Obec vykazuje záväzky v hodnote 106 099,83 €.  

Z toho najvýznamnejšie položky tvoria: 

- bankový úver – 44 227,31 € 

- dodávateľské faktúry:  48 716,33 € (v tom faktúra za kanalizácia vo výške 48 551,00 €) 

- nespotrebovaná dotácia : 10 000,- €  , zostatok tvoria rezervy na dovolenku a audit 
 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 
 

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                44 227,31 € 

- voči dodávateľom                48 716,33 € 

- voči štátnemu rozpočtu                   0  € 

- voči zamestnancom                      0  €                                                

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  

 

 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  
Obec neposkytla žiadne záruky:  
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10. Podnikateľská činnosť   
          Obec nemá podnikateľskú činnosť 

Obec prevádzkuje  na základe živnostenského oprávnenia č. 250-31280, zo dňa 

28.9.2011 obecný vodovod. V roku 2013 dosiahla z tejto činnosti nasledovné výsledky:  

Celkové príjmy                   24 520,79 € 

Celkové výdavky                              28 345,17 € 

Odpisy                                3 855,62 € 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Hospodársky výsledok – strata          7 760,00 € 

      ================================== 

        

     Príjmy a výdavky za vodu tvoria súčasť rozpočtu.  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c. štátnemu rozpočtu 

d. štátnym fondom 

e. rozpočtom iných obcí 

f. 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. 

 

A. 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa + vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

MŠ 40 175,90 38 952,93 1 222,97 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

 1 199,00 1 199,00 0 
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B. 

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  

 

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č.13/2006 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky 1 500 € 1 500 € 0 

Miestna organizácia JDS  500 €  500 € 0 

 

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 

13/2006 o dotáciách. 

C. 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ 

 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : školstvo, 

matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Obvodný úrad Trnava Register obyvateľstva  150,81 150,81 0 

Krajský stavebný úrad  Stavebný poriadku  425,01 425,01 0 

Krajský úrad pre cestnú dopravu Cestná doprava 23,95 23,95 0 

Krajský školský úrad Príspevok na výchovu 

a vzdelávanie pre materské 

školy 

1 070,00 1 070,00 0 

Krajský úrad ŽP Starostlivosť o životné 

prostredie 

47,95 47,95 0 

Obvodný úrad Trnava Voľby 1 591,60 1 591,60 0 

Z rezervy predsedu vlády Na rekonštrukciu šport. areálu 10 000,00 0 10000,00 

Ministerstvo dopravy a regionál.rozvoja  Na cestnú infraštruktúru 2 952,72 2 952,72 0 

Recyklačný fond Nakladanie z odpadmi 294,00 294,00 0 

 

Prostriedky vo výške 10 000,00 €  na rekonštrukcie športového areálu budú použite 

v rozpočtovom roku 2014. 

 

 

D. 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.  
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e. 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

 0 0 0 

 

 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

 0 0 0 

 

 

12. Hodnotenie programov obce 
 

Program 1: Plánovanie a manažment 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 571,60 572,70 100,13 

 

Finančné výdavky predstavujú výdavky na členské príspevky v združeniach. Obec Naháč je 

členom v  troch samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie 

miest a obci Jaslovské Bohunice a  Mikroregión Malokarpatské partnerstvo. Z tohoto 

programu sú financované aj odmeny za zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Program 2: Propagácia 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 43,00 43,30 100,70 

 
Program propagácia zahŕňa výdavky na  propagáciu obce ako je spravovanie obecnej web 

stránky. 

 

Program 3: Interné služby 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 1 932,49 1 926,49 99,69 

 
Z tohto programu boli financované náklady na školenia a semináre zamestnancov a náklady 

spojené s prípravou a konaním volieb. 

 



 13 

 

 

Program 4: Služby občanom 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 29 791,52 2 9588,32 99,32 

 
Program Služby občanom  predstavuje náklady na komplexnú evidenciu obyvateľov, 

cintorínske služby a služby domu smútku, náklady na miestny rozhlas, zásobovanie vodou 

a údržbu obecného vodovodu a vodných zdrojov, správu obecných bytov 

Kapitálový výdavok vo výške 3 540,00 € bol za prípravnú a projektovú dokumentáciu na 

rekonštrukciu vodovodu. 

  

Program 5: Bezpečnosť 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 362,28 389,28 107,45 

 

Z programu Bezpečnosť je hradená požiarna a civilná ochrana .    

 

  Program 6: Odpadové hospodárstvo 
Rok  2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 62 869,07 62 858,27 99,98 

 
Obec Naháč v zmysle platných predpisov  vytvára podmienky pre likvidáciu komunálneho 

odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Odpad je z obce odvážaný 

a likvidovaný firmou .A.S.A. Trnava. Náklady na likvidáciu odpadov boli v roku 2013 

vo výške 7 502,81 € z vlastných zdrojov a 294,00 € z recyklačného fondu. 

Na čistiareň odpadových vôd boli vynaložené prostriedky vo výške 374,39 € a to na energie, 

materiál a náklady na vypracovanie žiadosti o dotáciu. 

Kapitálové výdavky prestavujú výdavky na úhrady faktúr za výstavbu čistiarne odpadových 

vôd  vo výške 54 687,07 € 

     

Program 7: Komunikácie 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 3 494,96 3 494,68 99,99 

 
Z programu Komunikácie  boli hradené výdavky a údržbu  a opravy miestnych komunikácii. 

Prostriedky vo výške 2 952,72 € boli čerpané z dotácie  na cestnú infraštruktúru. 
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Program 8: Vzdelávanie 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 43 146,00 43 146,00 100,00 

 
Program vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o deti 

v predškolskom a školskom veku. 

 

Program 9: Šport 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 3 306,00 3 305,46 99,98 

 

V rámci programu Šport obec podporuje fyzický a duševný rozvoj občanov, pohybové 

aktivity. Program zahŕňa podporu športu v obci a podporu športových aktivít občanov na 

miestnom ihrisku.  

 

Program 10: Kultúra 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 13 486,58 13487,87 100,01 

 

Z tohto programu sa podporujú kultúrne aktivity poskytnutím priestorov kultúrneho domu, 

ďalej kultúrne akcie obce ( karneval pre deti, pochovávanie basy, stavanie mája, posedenia 

dôchodcov),  náklady na prevádzku Pamätného domu Juraja Fándlyho, náklady na vysielanie 

káblovej televízie.... 

  

Program 11: Prostredie pre život 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 15 771,34 15 802,63 100,20 

 

Program, Prostredie pre život  zahŕňa náklady  na údržbu verejných priestranstiev a zelene, 

pohonné hmoty do kosačiek, odmeny na základe dohôd, údržbu  verejného osvetlenia, 

náklady na elektrickú energiu,  

Kapitálový výdavok na tejto položke  tvorí projektová dokumentácia  na náučný chodník.  

Prostriedky vo výške 4 100,- € boli hradené z dotácie a 205,-  € z vlastných zdrojov. 
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Program 12: Sociálne služby 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 622,00 622,29 100,29 

 
Program sociálne služby predstavuje starostlivosť o seniorov a o rodinu v prípade 

nepredvídanej sociálnej a hmotnej núdzi. 

  

Program 13: Administratíva 
Rok 2013 Upravený Skutočnosť Plnenie k 

31.12.2013 

Rozpočet programu 42 478,,34 42 549,07 100,17 

 

Z tohto programu sú financované náklady na prevádzku úradu, mzdy zamestnancov a starostu 

obce, odvody do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, náklady 

a materiál, telefón, poštovné, poistné majetku, splátky úrokov z úveru, splátky úveru, bankové 

poplatky ako aj náklady na údržbu výpočtovej techniky.      

 

 

 

 

Vypracovala: Mária Selnekovičová                                    Predkladá: Vladimír Kašša 

           starosta obce  

 

 

 

V Naháči, dňa : 06. 06. 2014 

 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje že z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2013 

nebude tvorený rezervný fond.    

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013. 

 


