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Záverečný účet Obce Nitrianske Rudno 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. 

Beţný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2012 uznesením č. 10/2012 

B6. 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 25. 6.2013 uznesením č.   5/2013 

- druhá zmena schválená dňa 15.10.2013 uznesením č.  8/2013 

- tretia zmena  schválená dňa 16.12.2013 uznesením č. 10/2013 

- štvrtá zmena schválená dňa  16.12.2013 uznesením č. 10/2013 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 1 995 055,61 2 276 517,10 

z toho :   

Beţné príjmy 1 101 472,90 1 287 058,20 

Kapitálové príjmy       385 050,00       691 223,38 

Finančné príjmy       508 532,71       298 235,52 

   

Výdavky celkom 1 728 990,93 2 275 776,44 

z toho :   

Beţné výdavky     338 546,54       415 683,67 

Kapitálové výdavky       594 693,39       726 303,28 

Finančné výdavky         32 844,00       344 588,60 

Výdavky RO s práv. subjek.  ZŠ 

Výdavky RO s práv. subjek.   MŠ 

613 407,00 

149 500,00 

634 072,89 

155 128,00 

Rozpočet obce +266 064,68 +740,66 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR   

 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

1 287 058,20                   1 318 712,73                103 

                                                                                                

Beţné príjmy - obec  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

1 287 058,20                   1 289 880,27                100 

                                                                       

Daňové príjmy: 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 499 910,78 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 499 533,47 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 99,9 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 45 380 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 44 410,07 EUR, čo 

je 97,9 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 911,06 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 33 123,95 EUR a dane z bytov boli v sume 375,06 EUR.  K 31.12.2013 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 20 627,32  EUR. 

c) Daň za psa 1 055 €. 

d) Daň za uţívanie verejného priestranstva 1 446,80 € 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 409,40 € 

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 31 964,07 € 

  

Nedaňové príjmy:  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 15 077,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 14 961,04 EUR, 

čo je 99 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 797,88 EUR a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13 163,16 EUR. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 26 775,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 27 116,69 EUR, 

čo je 111 % plnenie.  

 

  

Ostatné príjmy:  

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. Okresný úrad Trenčín  34 755 dopravné 

2. Krajský úrad ŢP Trenčín 203,25 Ochrana ţivotného prostredia 

3. Okresný úrad Prievidza 639,21 Register obyvateľstva 

4. Okresný úrad Trenčín 523 932 Školstvo- prenesené kompetencie 

5. Okresný úrad Prievidza 5 848,90 Matrika 

6. ÚPSVaR Prievidza 777 Stravné pre deti v HN 
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7. Okresný úrad Trenčín 8 166,40 Vzdelávacie poukazy 

8. ÚPSVaR Prievidza 132,80 Školské potreby pre deti v HN 

9. Ministerstvo práce, soc. vecí 

a rodiny SR 

72 960 Sociálne sluţby 

10. Okresný úrad Trenčín  4 075 MS na výchovu a vzdelávanie 

11. Obvodný úrad Trenčín     9,71 Na vojnový hrob 

12. Okresný úrad Trenčín 267 Príspevok na ţiakov zo SZP 

13. Okresný úrad  Prievidza 679,48 Voľby do VUC 

14. Ministerstvo financií SR 8 758  5 % zvýšenie platov regionálneho 

školstva 

15. Ministerstvo dopravy, výstavby 2 869,93 Na opravu ciest 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli pouţité v súlade s ich účelom. 

Do rozpočtových príjmov obce / k sume 1 287 473,93 €/ som zarátala sumu 2 406,34 €, ktorá 

pozostáva z jednotlivých poloţiek, ktoré boli poukázané do pokladne alebo na bankový účet, 

avšak pri týchto sumách som nepouţila ekonomickú /rozpočtovú skladbu/: 

- 1 507,79 €     refundácie miezd zamestnan. školy – školenia od UIPŠ           dokl. B247    17.5.2013     

- 549 €             MŠ – dar od iných subjektov                                                     dokl. B258     17.6.12013 

- 343,55 €        vrátená platba z predchádzajúceho roka za faktúru                   dokl. B1/12    4. 2. 2013 

-      6 €            vrátená mzda a odvod neoprávnene vyplatená                          dokl. P1/49     19.2.2013 

Rozpočtové príjmy obce 1 289 880,27 €. 

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

691 223,38 689 973,38 99,8 

 

Textová časť – kapitálové príjmy:  

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 

Z rozpočtovaných 7 985 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 7 985 EUR, čo je 100 

% plnenie.  

Ide o príjem za predaj : - budova  7 985 EUR      /za predaj bývalý MIX – kúpna 

zmluva na splátky, ktoré boli ukončené/               

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
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Z rozpočtovaných 8 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 7 050 EUR, čo 

predstavuje 85 % plnenie. 

c) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 674 938,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 674 938,38 

EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

1. Ministerstvo výstavby 

a reg. rozvoja  SR 

306 138,38 ZŠ – komplexná obnova a 

rekonštrukcia - NFP 

2. Ministerstvo dopravy, 

výstavby SR 

368 800,00 Výstavba bytov. domu 2x12 b.j. 

 na ul.Jána Bottu 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

298 235,52 314 045,88 105,6 

 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

 

V roku 2013 bol prijatý úver zo ŠFRB v sume 289 701,99 EUR vo výške faktúr na výstavbu 

bytového domu 2x12 b.j. a ostatný peňaţný fond 8 533,53 € pouţitý na výstavbu bytov, 

schválený OZ 16.10.2013 uznesením č. 8/2013 – RO č. 2. 

V skutočnosti bolo plnenie v sume 314 045,88 EUR. V roku 2013 boli pouţité nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR v sume 14 529,36 EUR /základná škola/ v súlade so zákonom č.583/2004 

Z.z.. a prostriedky MŠ – darované vo výške 1 281 €.     

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Beţné príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

------          28 832,46                         ------- 

                                                             

 

Textová časť – beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                          18 220,94    EUR             

Materská škola                          10 611,52    EUR        

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

1 204 884,56          1 241 693,45                103 

 

1) Beţné výdavky : obec 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

415 683,67                   415 838,82                100 
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v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 137 466,03 138 104,79 100 

Finančná a rozpočtová oblasť 13 615,00 13 370,06 98 

Ostatné sluţby 65 502,90 64 030,32 98 

Iné všeobecné sluţby - voľby --- 679,48 ŠR 

Transakcie verejného dlhu 7 200,00 7 336,75 102 

Ochrana pred poţiarmi 2 938,55 3 231,49 110 

Miestne komunikácie- opravy ciest 16 969,93 18 043,16 106 

Zimná údrţba ciest 4 400,00 3 318,98 75 

Nakladanie s odpadmi  41 256,23 41 417,27 100 

Ochrana ţivotného prostredia               203,25 203,25 100 

Rozvoj bývania 640,28 2 653,88 414 

Rozvoj obcí 600 600 100 

Verejné osvetlenie 10 889,50 9 768,28 90 

Rekreačná a športové sluţby 10 250,00 10 250,00 100 

Kultúrne sluţby 5 225,00 4 869,86 93 

Kniţnice 970,00 965,04 99 

Ostatné kultúrne sluţby 3 420,00 3 458,92 101 

Miestny rozhlas 500,00 400,19 80 

Náboţenské a iné spoloč.sluţby       1 656,00 1 613,51 97 

Predškolská výchova 630,00 587,05 93 

Základné vzdelanie 700,00 698,48 100 

Sociálne sluţby 14 391,00 14 130,66  98 

Sociálna pomoc občanom 2 500,00 2 497,40 100 

Dávka sociálnej pomoci 800,00 650,00  81 

Soc.zabezpečenie inde neklasifik. 72 960,00 72 960,00 100 

Spolu 415 683,67 415 838,82 100 

 

 

 

Textová časť – beţné výdavky: 

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

Z rozpočtovaných 115 702 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 115 202,35 

EUR, čo je 99,6 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov OcÚ, 

matriky, opatrovateľskej sluţby. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  43 464,51 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 43 821,89 

EUR, čo je 101  % čerpanie.  

c) Tovary a sluţby 

Z rozpočtovaných 152 937 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 152 995,16 

EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, členské príspevky 

a ostatné tovary a sluţby. 

d) Beţné transfery 

Z rozpočtovaných 89 607,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 89 489,48 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými  
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    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  14 090 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 14 211,86 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

726 303,28                   725 183,28                99,8 

 

v tom :          

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Rozvoj bývania 705 155,28 705 035,28       100 

Nakladanie s odpadmi 15 000 14 000          93 

Náboţenské a iné spoloč.sluţby 2 148 2 148        100 

Bývanie a občianska vybavenosť 4 000 4 000        100 

Spolu 726 303,28 725 183,28 99,8 

 

Textová časť – kapitálové výdavky : 

a) Rozvoj bývania 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- Výstavba bytov – dokončenie výstavby bytového domu 2 x12 b.j. v sume 705 035,28 

EUR, z vlastných zdrojov sme čerpali 46 533,29 €, práce v sume 289 701,99 € sú kryté 

úverom zo ŠFRB a dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby SR v sume 368 800 €.  

 

b) Nakladanie s odpadmi 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- nákup vozidla na vývoz odpadu v sume   14 000 EUR 

c) Náboţenské a iné spoločenské sluţby  

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- Výkup pozemkov pri cintoríne pod parkovisko v sume 2 148 EUR, 

d) Bývanie a občianska vybavenosť  

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- Výdavky na technické zhodnotenie majetku v ATC vyplývajúce zo zmluvy o nájme, 

bola odkúpená časť oplotenia areálu autocampingu v sume 4 000 EUR.  

 

       

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

344 588,60                   344 142,13                99,9 

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  

Jedná sa o splátku úveru  na akciu „Základná škola – komplexná obnova a modernizácia“ 

/bola ukončená v roku 2012/ v sume 322 748,60 € /z tejto sumy nenávratný finančný 

príspevok zo ŠR činil 306 138,38 € a 16 610,22 € z vlastných zdrojov/ a splácanie istiny 

z prijatého úveru ŠFRB v sume 21 393,53 €. 
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 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Beţné výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

789 200,89                   825 854,63                104,6 

 

Obec Nitrianske Rudno zriadila dva právne subjekty – rozpočtové organizácie základná  

škola a materská škola. 

 

Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

 

                                                        R                                                           S 

Základná škola                          634 072,89 €                                  658 674,73 € 

Materská škola                          155 128,00 €                                  167 179,90 € 

 

Základná škola         rozpočet  634 072,89 €        skutočnosť       658 674,73 € 

 

Základná škola je prenesený výkon štátnej správy na obce, na ktorej činnosť poskytuje 

finančné prostriedky zriaďovateľovi Okresný úrad  Trenčín ako normatívne 

vo výške 523 932 € / na mzdy, odvody do poisťovní a na prevádzku/ a nenormatívne 

príspevky 43 188,40 € /príspevok na ţiakov zo SZP, cestovné pre ţiakov, vzdelávacie 

poukazy/. 

Pod originálne kompetencie spadá školská jedáleň pri základnej škole /45 312 €/ 

a školský klub detí /19 095 €/, ktoré sú súčasťou ZŠ a táto činnosť je dotovaná obcou 

z podielových daní na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia. 

Skutočné čerpanie je vyššie na základe pouţitia prostriedkov z minulého roku /14 529,36 €/, 

ktoré bolo moţné pouţiť do 31.3. kalendárneho roku. Dotácia na 5 % zvýšenie platov 

regionálneho školstva 2 545,89 €, ďalej vlastné príjmy 18 220,94 €- poplatky za ŠKD, réţia 

ŠJ, úroky a dar a dotácia od UIPŠ 1507,79 €. 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny poskytol prostriedky pre deti v hmotnej núdzi na stravu 

a školské potreby vo výške 773,20 € - z toho nevyčerpané a vrátené úradu práce 49 €. 

Nepouţité finančné prostriedky vo výške 9 558,32 € normatívne a 822,53 € cestovné ţiakov- 

nenormatívne boli poukázané na účet obce na konci roku 2013. Tieto finančné prostriedky je 

moţné pouţiť v súlade s ustanovením § 8 odsek 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov / teda do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka/. 

 

Materská škola       rozpočet      155 128 €     skutočnosť   167 179,90 €       

 

     Materská škola:  jej činnosť je  dotovaná z podielových daní na základe prijatého 

všeobecne záväzného nariadenia. Je originálnou kompetenciou obce a jej súčasťou je aj 

školská jedáleň. Rozpočet originálnej kompetencie 145 200 €. Nevyčerpané prostriedky 

z originálnej kompetencie vo výške 26,22 € vrátené na účet obce na konci roku 2013. 

Štát poukazuje transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom zariadení. Tieto 

finančné prostriedky sú poukazované cez Okresný Trenčín, odbor školstva/  – prenesená 

kompetencia. / 4 075  € /. 

Ďalej boli poukázané finančné prostriedky na 5 % zvýšenie platov v regionálnom školstve 

vo výške 5853 €, úradom práce prostriedky pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské 

potreby 234,60 € - nevyčerpané 49 € boli vrátené na účet zriaďovateľa a následne úradu 
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práce. Ostatné príjmy MŠ vo výške 11 892,52 € - rodičovský príspevok, réţie ZŠS,úroky 

a dar 1830 €. 

      

 

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

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2013 

  

Beţné  príjmy spolu 1 318 712,73 

z toho : beţné príjmy obce  1 289 880,27 

              beţné príjmy RO                                                                                    28 832,46 

Beţné výdavky spolu 1 241 693,45 

z toho : beţné výdavky  obce  415 838,82 

             beţné výdavky  RO 825 854,63 

Bežný rozpočet +77 019,28 

Kapitálové  príjmy spolu 689 973,38 

z toho : kapitálové  príjmy obce  689 973,38 

             kapitálové  príjmy RO --- 

Kapitálové  výdavky spolu 725 183,28 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  725 183,28 

             kapitálové  výdavky  RO --- 

Kapitálový rozpočet  -35 209,90 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +41 809,38 

Vylúčenie z prebytku  - 10 739,96 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +31 069,42  

Príjmy z finančných operácií 314 045,88 

Výdavky z finančných operácií 344 142,13 

Rozdiel finančných operácií -30 096,25 
PRÍJMY SPOLU   2 322 731,99 

VÝDAVKY SPOLU 2 311 018,86 

Hospodárenie obce  + 11 713,13 
Vylúčenie z prebytku - 10 739,96 

Upravené hospodárenie obce 973,17 

 

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  10 739,96   EUR, a to na :  

- normatívné ZŠ – na prevádzku                           9 558,32   EUR 

- vzdelávacie poukazy                                              822,53  EUR, 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej:  
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     -   5 % zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických.zamestnancov regionálneho   

         školstva v sume  359,11 EUR, ktoré boli poukázané v mesiaci január 2014 späť na účet 

        MF SR. 

  

Schodok finančných operácií v sume  30 096,25  EUR: 

- vykrytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu: 

 

-  rezervného fondu za rok 2013 vo výške                530,09  EUR.  

- tvorbu fondu údrţby a opráv /bytový dom -          443,08  EUR 

   0.5 % nákladov na obstaranie bytového domu/ 

 

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

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

samostatnom bankovom účte. O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2013  3 978,64       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2012                      32 400,25      

                

Čerpanie  -0-       

  

                 

KZ k 31.12.2013 36 378,89       

 

Sociálny fond 

Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2013   973,20 

Prírastky - povinný prídel -   1,20     %                                             972,54            

Úbytky   - stravné                     814,48   

               - soc.politika organizácie /vian.kolekcie/                231,45    

KZ k 31.12.2013  899,91 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 2 500 183,25 3 359 589,32 

Neobeţný majetok spolu 1 933 718,90 2 432 714,30 



                                                                       12 

z toho :   

Dlhodobý hmotný majetok 1 565 022,90 2 064 018,30 

Dlhodobý finančný majetok 368 696 368 696 

Obeţný majetok spolu 562 997,81 921 858,62 

z toho :   

Zásoby 941,76 772,42 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 427 674,77 807 267,02 

Dlhodobé pohľadávky 9 733,98 -0- 

Krátkodobé pohľadávky  34 364,75 22 739,10 

Finančné účty  90 282,55 91 080,08 

Časové rozlíšenie  3 466,54 5 016,40 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 500 183,25 3 359 589,32 

Vlastné imanie  1 486 512,73 1 449 591,16 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  8 741,14 8 741,14 

Výsledok hospodárenia  1 477 771,59 1 440 850,02 

Záväzky 891 596,62 783 040,71 

z toho :   

Rezervy  9 699,37 10 757,53 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 14 529,36 -0- 

Dlhodobé záväzky 447 215,17 715 384,21 

Krátkodobé záväzky 97 404,12 56 898,97 

Bankové úvery a výpomoci 322 748,60 -0- 

Časové rozlíšenie 122 073,90 1 126 957,45 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 
 

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: 

 

- voči dodávateľom                             10 170,24   EUR 

- voči zamestnancom inšt. soc.zabezpečenia       17 119,60  EUR mzdy a odvody 12/2013 
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- nevyfaktúrované dodávky                                    5 760,35 EUR 

      - dlhodobé záväzky – úver zo ŠFRB                  714 114,36 EUR 

      - ostatné záväzky – prijaté zábezpeky – byty       12 056,16 EUR 

      - prijaté preddavky – za pozemky                         11 866,89 EUR   

   

Obec neuzatvorila v roku 2013 ţiadnu zmluvu o úvere. 

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec nie  je zriaďovateľom ţiadnej príspevkovej organizácie.  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných 

prostriedkov z rozpočtu obce takto: 

 
Ţiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- beţné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

v € 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 -    v € 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - beţné výdavky 6 900  6 900  0 

Športový klub CROSSTEAM              700            700            0 

MOTOKLUB              350             350            0 

KLUB TURISTOV - OTLAK              400            400                 0 

Klub stolných tenistov              300                      0         300 

Spevácky zbor Fraňa Madvu              490            490            0 

Jednota dôchodcov Slovenska - ZO              430             430             0 

Folklórny súbor Rokôška - ZĽUK              400                   400             0 

Slovenský zväz chovateľov - ZO              165             165            0 

Slovenský zväz záhradkárov - ZO              115             115               0 

    

                      

 

 

10. Podnikateľská činnosť   
Obec neprevádzkuje ţiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a zaloţeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 
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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 

zaloţeným 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 a zaloţeným právnickým osobám 

 

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

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola        87 454,82      87 405,82          49 

Materská škola      157 327,12     157 251,90          75,22 

    

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy -  ŠR 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola      581 649,76    571 268,91       10 380,85 

Materská škola          9 928,00        9 928,00              -0- 

    

    

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- beţné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Okresný 

úrad 

Trenčín  

dopravné 37 755 

 
33 932,47 822,53 

Krajský 

úrad ŢP 

Trenčín 

Ochrana ţivotného prostredia 203,25 203,25 -0- 

Okresný Register obyvateľstva 639,21 639,21 -0- 
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úrad 

Prievidza 

Okresný 

úrad 

Trenčín 

Školstvo – prenesené kompet. 523 932 514 373,68 9 558,32 

Okresný 

úrad 

Prievidza 

matrika 5 848,90 5 848,90 -0- 

ÚPSVaR 

Prievidza 

Stravné pre deti v HN 777    777,00   -0- 

Okresný 

úrad 

Trenčín 

Vzdelávacie poukazy 8 166,40 8 166,40 -0- 

ÚPSVaR 

Prievidza 

Školské potreby pre deti v HN 132,80    132,80 -0- 

Ministerstvo 

práce, soc. 

vecí 

a rodiny SR 

Sociálne sluţby 72 960 72 960,00 -0- 

Okresný 

úrad 

Trenčín  

MŠ na výchovu a vzdelávanie 4 075  4 075,00 -0- 

Obvodný 

úrad 

Trenčín 

   Na vojnový hrob 9,71        9,71 -0- 

Okresný 

úrad 

Trenčín 

Príspevok na ţiakov zo SZP 267     267,00 -0- 

Okresný 

úrad  

Prievidza 

Voľby do VÚC 679,48    679,48 -0- 

Ministerstvo 

financií SR 

5 % zvýšenie platov regionál. 

školstva 

 8 758 8 398,89 359,11 

Ministerstvo 

 dopravy, 

výstavby 

Na opravu ciest 2 869,93 2 869,93 -0- 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2013 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obci neboli poskytnuté ţiadne prostriedky z rozpočtu iných obcí. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obci neboli poskytnuté ţiadne prostriedky z rozpočtu VÚC. 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
      

Obec Nitrianske Rudno má schválenú Programovú štruktúru obce, ktorú schválilo obecné 

zastupiteľstvo Uznesením č. 7/2009 pod B/4 zo dňa 25.5.2009, nakoľko obce mali povinnosť  

zo zákona o rozpočtových pravidlách zostavovať aj programový rozpočet. 

Programová štruktúra je naviazaná na jednotlivé výdavky. Program sa netýka príjmov. 

Programový rozpočet nerozlišuje beţné a kapitálové výdavky. 

 

Program   

 
1 Plánovanie, kontrola  - rozpočet 741 700,56 € čerpanie 742 039,33 €. Jedná sa  

stavebné  práce pri výstavbe bytov, splácanie úrokov a úveru na byty, poplatky 

bankám, činnosť kontrolóra, audítorské sluţby. 

2 Propagácia a prezentácia obce -1 231 €, čerpanie 478,48 € -  platená   webová 

stránka obce - dopĺňaná, oprava rozhlasu.  

3 Interné sluţby – rozpočet 25 886 €, čerpanie 26 472,25 € - zahŕňa právne sluţby, 

voľby do VÚC,  správa a údrţba, evidencia majetku hnuteľného a nehnuteľného, 

poistenie majetku, poistenie vozidiel, oprava vozidiel,  vzdelávanie zamestnancov - 

školenia, kurzy, telekomunikačný a poštový systém, kde je trochu prekročenie 

z dôvodu, ţe sa vykonáva ROEP a sú zasielané poštové zásielky. 

4 Sluţby občanom – rozpočet 18 531,38 €, čerpanie 18 567,02 € -zahŕňa matričnú 

činnosť, občianske obrady /sobáše, vítania detí, Deň matiek atď./, register 

obyvateľstva, transfer na SOÚ Nováky a základe zmluvy, cintorínske sluţby – 

energie, všeobecný materiál, vykúpený pozemok pod parkovisko pri cintoríne, úprava 

vojnového hrobu. 

5 Bezpečnosť, právo a poriadok –rozpočet 13 828,05 €, čerpanie 12 999,77 € - 

energie, poistenie hasičských vozidiel, pracovný odev, pracovné pomôcky, STK, 

verejné osvetlenie – energia, svietidlá na verejné osvetlenie.  

6 Odpadové hospodárstvo – rozpočet 56 256,23 €, čerpanie 55 417,27 € - zahŕňa 

nákup odpadových nádob, vrecia na odpad, separovaný zber, pohonné hmoty, oprava 

vozidla, STK, platby za spracovanie a uloţenie odpadu, vývoz kontajnerov, zakúpilo 

sa nákladné vozidlo – kuka voz za 14 000 €. 

7 Komunikácie a verejné priestranstvá – rozpočet 24 969,93 €, čerpanie 25 590,68 €. 

Tento program zahŕňa letnú a zimnú údrţbu – štrk na posyp ciest, odhŕňanie snehu, 

pohonné hmoty, vyššie čerpanie bolo opravách ciest – výtlky 14 270,04 €, z toho 

poskytnuté zo ŠR 2 869,93 €. 

8 Vzdelávanie – rozpočet 331 938,60 čerpanie  331 874,28 €. Výdavky sa týkajú , 

poistenie majetku ZŠ, MŠ, nákup kníh do kniţnice, odmena knihovníčke, splácanie 

úveru na základnú školu vo výške 322 748,60 €, splácanie úrokov z úveru ZŠ. 

9 Kultúra, šport – rozpočet 16 075 €, čerpanie 15 719,86 € - výdavky na kultúrne akcie 

– stavanie mája, Rudniansky deň,  dotácie organizáciám pôsobiacim na území obce, 

energie – zasadačka, kuchyňa, oprava osvetlenia v zasadačke, fašiangy. 

10 Prostredie pre ţivot – rozpočet 43 001,25 €, čerpanie 42 434,67 € - zahŕňa mzdy 

a odvody do poisťovní zamestnancov obce/prevádzka/,  prenesený výkon štátnej 

správy na obce v oblasti ţivotného prostredia / 203,25 €/.  

11 Sociálne sluţby – rozpočet 90 651 €, čerpanie 90 238,06 € - zahŕňajú výdavky na 

opatrovateľskú sluţbu – mzdy a odvody do poisťovní, jednorázové sociálne výpomoci 
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občanom v hmotnej núdzi, lekárske posudky na opatrovaných občanov, výdavky na 

rôzne podujatia – Deň matiek, poukáţky na nákup tovaru. 

12 Administratíva – rozpočet 122 506,55 €, čerpanie 122 623,04 €- výdavky na platy  

a odvody do poisťovní zamestnancov a starostu obce, kancelárske potreby, energie, 

stravovanie, prídel do SF, pohonné hmoty, poistenie vozidla, STK, reprezentačné 

výdavky, noviny, zbierky zákonov, revízia hasiacich prístrojov, členské príspevky – 

Regionálne vzdelávacie centrum Nitra, Zdruţenie miest a obcí Slovenska, čistiace 

a hygienické potreby, odmeny poslancom a členom komisií. 

 
     Obsahom záverečného účtu je i hodnotenie plnenia programov obce. Obec plnila 

jednotlivé programy rozpočtu v rámci moţnosti. V oblasti plánovania a kontroly sa ukončila 

výstavba bytov, ktoré boli odovzdané do nájmu 1.decembra 2013.  

Interné sluţby – spomenúť treba, ţe sa konali voľby do VÚC.  

Tieţ v oblasti programu vzdelávanie sa snaţíme dopĺňať obecnú kniţnicu novými 

knihami, najvyššou prioritou bolo splatenie úveru na základnú školu – Komplexná obnova 

a modernizácia, čo sa aj podarilo. Kultúra a šport – podporujeme rôzne organizá- 

cie, ktoré pôsobia na území obce v ich rozvoji a funkčnosti. Odpadové hospodárstvo -  

 udrţujeme prostredie pre ţivot- snaţíme sa udrţiavať čistotu a poriadok v obci, aby sa 

netvorili čierne skládky – pravidelný vývoz komunálneho odpadu, separovaný zber, zakúpilo 

sa nákladné vozidlo – kuka voz, vykonávame prenesený výkon v oblasti ţivotného prostredia:  

ochrana prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany 

ovzdušia. Sluţby občanom a sociálne sluţby – snaţíme sa vychádzať občanom 

v ústrety, čo sa týka vybavovania rôznych záleţitosti, ale i pomoc rodinám v oblasti opatro- 

vateľskej sluţby  a rodinám s deťmi. V oblasti bezpečnosti a poriadku máme funkčný 

a pohotový hasičský zbor, čo sa týka verejného osvetlenia, to je stále udrţiavané. 

Administratíva – týka sa práce obecného úradu v rámci zákonných predpisov, je to výkonný 

orgán obce.  

 

   

                                                                                                    

 

                                                                                                                 Jozef Pršo   

 Vypracovala: Luptáková                                                                                                                                                                                                

                                                                                                               starosta obce 

 

V Nitrianskom Rudne dňa 25. 4. 2014 

 

 

 

Záverečný účet zverejnený:   9. 5. 2014  

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 


