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V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

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

predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do 

záverečného účtu obce za rok 2013. 

Záverečný účet obce obsahuje podľa § 16 ods.5  zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 v súlade 

s rozpočtovou klasifikáciou na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, 

bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o tvorbe a použití prostriedkov 

peňažných fondov. 

 
Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojim 

zriadeným právnickým osobám, rozpočtovým organizáciám a k iným subjektom na svojom 

území, ďalej k štátnemu rozpočtu, a rozpočtu vyššieho územného celku. 

 
1. PLNENIE ROZPOČTU A VYBRANÝCH FINANČNÝCH     
     UKAZOVATEĽOV OBCE  MOJZESOVO ZA ROK  2013 
 
1.1 Plnenie rozpočtu obce 
 

Finančné hospodárenie obce Mojzesovo sa riadilo rozpočtom zostaveným 

v súlade s § 10 cit. zákona, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.       

169/2012 zo dňa 11. decembra 2012 

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný jedenkrát: 

rozpočtovým opatrením č.1- schváleným dňa 10.12.2013 uznesením č. 209/2013 

a) bežný rozpočet 

 

Bežný rozpočet – príjmy v EUR 

Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie Schválený 
2013 

Upravený 
2013 

Skutočnosť 
12/2013 

100 - daňové príjmy 319403 319403 364526,57 
111 Výnos dane pre územnú samosprávu 269010 269010 305957,21 
121 Miestne dane 30713 30663 40210,20 
133 Miestne poplatky 19680 19730 18359,16 

200 - nedaňové príjmy 46595 46595 38070,82 
212 Príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov 21365 21365 20378,34 
221 Správne poplatky  1800 1800 2054,50 
222 Pokuty, sankcie 200 200 30 
223 Administratívne poplatky a iné platby 13480 13480 7693,10 



242 Úroky z vkladov  50 50 2,27 
292 Príjmy z refundácie 9700 9700 7912,61 

300 - granty, dotácie, transfery 334950 334950 332437,60 
312 Dotácia NSK – predšk.príprava MŠ 1900 1900 1292 
312 Dotácia na SZP 0 0 667 
312 Dotácia na matričnú činnosť  1630 1630 1807,10 
312 Dotácia na školské potreby  200 200 332 
312 Transfer pre ZŠ - právny subjekt 295000 295000 303188 
312 Dotácia –životné prostredie 160 160 141,03 
312 Dotácia ÚPSVaR – hmotná núdza 2000 2000 1963,22 
312 Dotácia na register obyvateľstva 500 500 443,52 
312 Dotácia ÚPSVaR - VPP 0 0 0 
312 Dotácia – dopravné  9000 9000 8877 
312 Dotácia – vzdelávacie poukazy  0 4310 4820 
312 Dotácia – voľby  1000 1000 1120 
312 Skladník CO  0 0 93,60 
312 Dotácia 5 % školstvo  0 0 4006 
312 Rodinné prídavky  0 0 253,54 
312 Dotácia na šport 0 0 450 
312 Dotácia na kultúru  0 0 500 
312 Dotácia na cestnú infraštruktúru  0 0 2483,59 

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM: 700948 700948 735034,99 
 
 

Bežný rozpočet – výdavky v EUR 

Názov položky podľa funkčnej klasifikácie Schválený 
2013 

Upravený 
2013 

Skutočnosť 
12/2013 

01. Všeobecné verejné služby  165048 177798 162141,55 
02.  Obrana 200 200 187,20 
05 Ochrana životného prostredia 37500 37500 42828,45 
06. Bývanie a občianska vybavenosť 13000 13000 10178,58 
07. Zdravotníctvo 2500 2500 2466,92 
08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo 23400 23400 17683,90 
09. Vzdelávanie 88130 88130 96537,51 
10 Sociálne zabezpečenie 6000 6000 4359,14 

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM: 335778 348528 336383,25 
 

a) Všeobecné verejné služby 
- obec vnútorná správa zahŕňa výdavky na energiu administratívnej budovy, kancelárske 
potreby     poštovné známky, poplatky za telefón v pevnej sieti a mobilný telefón, 
cestovné výdavky, voda ,vývoz fekálií, reprezentačné, kolky, právne služby, poplatky 
bankám, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, všeobecný 
materiál, knihy, časopisy, noviny, dopravné, údržba budov, softwéru, priestorov, 
prevádzkových strojov a prístrojov, nájomné za pozemky, 
školenia, propagácia, všeobecné a špeciálne služby, poistenie budov, mzdy administratívnych 
pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu a odmeny poslancov 
a členom komisií, výdavky pri voľbách  a  výdavky na matriku – materiál. 
 
  



b) Obrana 
- civilná ochrana, vo výdavkoch je zahrnutá odmena skladníka CO na základe dohody, ktorá 
je refundovaná z obvodného úradu, krízového oddelenia. Mzdy a odvody zamestnancov na 
odvodňovacích prácach z ÚPSVaR. 
 
c)  Komunikácie 
- údržba, materiál 
 
d)  Ekonomická oblasť 
-výdavky zahŕňajú elektrickú energiu, plyn, vodu drobné údržby budov okrem  obecného 
úradu, 

       služby, poistné 
 
      e) Ochrana životného prostredia 

   - výdavky na vývoz, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu, drobných stavebných od-                     
separovaný zber, rozbory vôd, nákup smetných nádob. 
 
 d) Bývanie a občianska vybavenosť 
  -výdavky na nájomné obecné byty poplatky za vodu, stočné, poistné budov, údržba a služby, 
 elektrickú energiu spoločné priestory, verejné osvetlenie- elektrická energia, údržba. 
 
 e) Zdravotníctvo 
 - zahŕňa výdavky na zdravotné stredisko a to údržbu, poistné budovy, energie, materiál. 
 
 f) Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 - obec má v rozpočte zahrnuté výdavky na vodu a elektrickú energiu štadiónu  OŠK 
 materiál, služby, poistné budov, dotácia pre činnosť obecného športového klubu, 

      kultúrny dom – energie, voda, plyn materiál, služby, údržba kultúrneho zariadenia, poistné 
      budovy, miestny rozhlas – údržba, dom smútku – elektrická energia, voda, materiál, údržba a  
      poistné budovy, cintorín, transfery občianskym organizáciám a združeniam. 
 
      g)Vzdelávanie 
      - zahŕňa výdavky na školenie zamestnancov, školenie BOZP, výdavky základnej školy, 

materskej      školy, školského klubu detí a školskú jedáleň. 
 
      h) Sociálne zabezpečenie                         
      - zahŕňa  výdavky jednotlivcom v hmotnej núdzi a náklady domu seniorov 
 
b) kapitálový rozpočet 
 

KAPITÁLOVÝ  ROZPOČET v  EUR 

Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie Schválený 
2013 

 
 

Upravený 
2013 

 
 

Skutočnosť 
12/2013 

Príjmy kapitálového rozpočtu: 39790 39790 37713,52 
322 UPD 1590 1590 0 
322 Revitalizácia VP  38200 38200 37713,52 



       

Výdavky kapitálového rozpočtu: 11020 1990 5407,50 
717 Revitalizácia VP  9030 0 0 

711 UPD 1990 1990 1990 
718 Rekonštrukcia ŠJ  0 0 3417,50 

 
c) finančné operácie 
 

FINANČNÉ  OPERÁCIE v EUR 

Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie Schválený 
2013 

Upravený 
2013 

Skutočnosť 
12/2013 

Príjmové finančné operácie: 0 0 0 

Výdavkové finančné operácie: 59550 59550 73758,99 
824 Leasing OA 2950 2950 2940,24 
821 Splácanie dlhodobých úverov 56600 56600 56733,54 
821 Splátka krátkodobého bankového úveru 0 0 14085,21 
 
 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Druh rozpočtu Schválený 
2013 

Upravený  
2013 

Skutočnosť 
12/2013 

príjmy bežného rozpočtu 
  700948 700948 735034,99 
výdavky bežného rozpočtu 
  335778 348828 336383,25 
  
prebytok bežného rozpočtu +365170 +352120 +398651,74  
príjmy kapitálového rozpočtu 
  39790 39790 37713,52 
výdavky kapitálového rozpočtu 
  11020 1990 5407,50 

prebytok kapitálového rozpočtu +28770 +37799 +32306,02 

finančné operácie príjmové 0 0 0 

finančné operácie výdavkové 59550 59550 73758,99 
  

rozdiel finančných operácií -59550 -59550 -73758,99 

CELKOVÝ  STAV  ROZPOČTU : +334390 +330369 +357198,77 
 
REKAPITULÁCIA rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013: 



 
 
 

Názov položky 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

Príjmy celkom 740738 740738 772748,51 
 príjmy bežného rozpočtu 700948 700948 735034,99 

 príjmy kapitálového rozpočtu 39790 39790 37713,52 
 finančné operácie príjmové 0 0 0 

Výdavky celkom 406348 410368 415549,74 
 výdavky bežného rozpočtu 335778 348828 336383,25 
 výdavky kapitálového rozpočtu 11020 1990 5407,50 
 finančné operácie výdavkové 59550 59550 73758,99 

Výsledok rozpočtového hospodárenia 
obce za rok 2013 – prebytok: 334390 330370 357198,77 

 
 
 

1.2 Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie – ZŠ Mojzesovo 
 

Názov položky Schválený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2013 
Príjmy ZŠ 900 740,41 
Výdavky ZŠ 325500 331410,41 

 
 
 
 
1.3 Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia 

 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm.b/ a c/ a § 10 ods. 3 
písm.a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších  predpisov je : 
     
Celkové príjmy  k 31.12.2013                      Bežné  príjmy                    735034,99 €  
                                                                                Kapitálové príjmy                  37713,52 €                                                                         
                                                                                Bežné príjmy RO (ZŠ)               740,41 €   
                                                                                PRÍJMY CELKOM          773488,92 € 

 
Celkové výdavky  k 31.12.2013                           Bežné výdavky                    336383,25 €  
                                                                                Kapitálové výdavky                 5407,50 €                                                                                                                                                                                 

Bežné výdavky RO (ZŠ)       331410,41 € 
                                                                                VÝDAVKY CELKOM     673201,16 € 
 
Výsledok  rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške            +100287,76 €  
 
 



 
Bežné príjmy Bežné výdavky Prebytok  

735775,40 667793,66 67981,74 

Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Prebytok 
37713,52 5407,50 32306,02 

Príjmy Výdavky Prebytok 
773488,92 673201,16 100287,76 

 
Obec Mojzesovo dosiahla za rok 2013 prebytkový bežný rozpočet vo výške 67981,74 € 
a prebytkový kapitálový rozpočet vo výške 32306,02 €. Na základe uvedenej skutočnosti obec 
dosiahla celkový prebytok vo výške 100287,76 €.   
 
 
 

1.4 Tvorba a použitie prostriedkov fondov obce 
 

a) Rezervný fond 
 
     V súlade s ust. § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obce 
vytvára rezervný fond vo výške 10 % z prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka 
zisteného podľa § 16 ods. 6 cit. Zákona. O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje 
obecné zastupiteľstvo.  
 

     Vzhľadom na hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2013, obci vyplýva 
povinnosť min. tvorby rezervného  fondu vo výške 10 028,78 €. Rezervný fond bude použitý 
pri realizácií stavby – Prestavba časti priestorov ZŠ na MŠ prípadne na iné bežné výdavky. 
 
     Časť prebytku rozpočtového hospodárenia sme použili na splátky výdavkových 
finančných operácií vo výške 73758,99 € a ostatné finančné prostriedky budú uložené 
na peňažnom fonde vo výške 16499,99 € a ich použitie bude v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 
583/2004 Z. z. a budú použité v priebehu rozpočtového roku na úhrady bežných výdavkov. 
      

b) Sociálny fond 
 
      Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 
tvorí a používa sociálny fond.  
Vedie sa na samostatnom bankovom účte.  
 
     Zdrojmi sociálneho fondu sú: 
- povinný prídel vo výške 1% zo základu podľa ust.  § 4 ods.1 zákona o SF 
- ďalšie zdroje podľa ust.  § 4 ods.2 zákona o SF 
   
 



Počiatočný stav SF k 1.1.2013                  164,71 € 
Povinný prídel za rok 2013                       622,47 €  
Čerpanie v roku 2013                                 739,11€ 
Konečný stav SF k 31.12.2013          48,07€ 
 
     Sociálny fond sa používa pre zamestnancov obce na stravovanie. 

 
 
        1.5  Výsledok hospodárenia v účtovníctve 
 
 
    Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák č. 431/2002 Z.z o účtovníctva 
v znení nek. predpisov a Opatrenia MF SR č. 25755/2007-31 a MF 16786/2007-31 ako 
rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch 
účtovej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. 
Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy. 
 
     Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2013 takúto výšku výsledku 
hospodárenia za účtovné obdobie roka 2013: 
 
Výnosy:                                                            500264,09 €                        
Náklady:                                           500014,81 € 
Výsledok hospodárenia - zisk                        249,28 € 
 
Prostriedky výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2013 vo výške 249,28 € budú 
zaúčtované nasledovne: MD 431/D 428.  
 
  
           1.6  Bilancia peňažných prostriedkov obce Mojzesovo  

                  Názov účtu Číslo účtu Číslo 
výpisu 

Stav € k 
31.12.2013 

Základný bežný účet PB 2201379001/5600 175/2013 -17447,24 
Základný bežný účet VUB 172921172/0200 12/2013 1630,32 
Fondový účet VUB (ŠJ) 1659500454/0200 12/2013 1317,79 
Fondový účet SF VUB 11690172921172/0200 12/2013 376,07 
Peňažné prostriedky celkom:   -14123,06 € 
 

 

Stav v pokladni k 31.12.2013 .............................. 0,00 EUR 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV súvahy obce Mojzesovo k 31.12.2013 

 

AKTÍVA v  € PASÍVA v  € 
Neobežný majetok 1959032,14 Vlastné imanie 838491,48 
Dlhodobý nehmotný majetok 14803,00 Výsledok 838491,48 
Dlhodobý hmotný majetok 1686376,03 hospodárenia  
Dlhodobý finančný majetok 257853,11  Záväzky 548151,62 
Obežný majetok 446198,23 Rezervy 5919,22 
Zásoby 545,60 Zúčtov.medzi subj.VS 771,13 
Zúčtov.medzi subj. VS 426301,53 Dlhodobé záväzky 346015,68 
Krátkod.pohľadávky 16026,92 Krátkodobé záväzky 48829,85 
Finančné účty 3324,18 Dlhodobé bankové úvery 146615,74 
Časové rozlíšenie 890,86 Časové rozlíšenie 1019478,13 
Spolu: 2406121,23 Spolu: 2406121,23 
 

3. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI  DLHU k 31.12.2013 
Obec Mojzesovo eviduje k 31.12.2013 tieto záväzky voči bankám –  
zostatky nesplatených  úverov: 
 
- úver na infraštruktúru pri výstavbe bytoviek                        25606,50 €   splatný    15.7.2017 
- úver na výstavbu bytoviek zo ŠFRB                                   345967,61 €   splatný    31.8.2036 
- investičný úver                                                                     13562,00  €    splatný      6.9.2014 
- úver na ŠJ a FA OPEN DOOR                                            90000,00 €    splatný     27.5.2019 
 
    
 
4. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 
    V POSOBNOSTI OBCE 
 
Obec Mojzesovo nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. 
 
 
 
5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH 
 
Obec Mojzesovo neposkytla žiadne záruky. 
 



 
 
6. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ  
    ČINNOSTI 
 
Obec Mojzesovo nemá žiadnu podnikateľskú činnosť. 
 
7. ZÁVER 
 
 Návrh na prejednanie a schválenie záverečného účtu za rok 2013 
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Mojzesovo  

S c h v a ľ u j e : 

• záverečný účet Obce Mojzesovo a celoročné hospodárenie   b e z    v ý h r a d 

• prebytok rozpočtu obce po úprave podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových  pravidlách samosprávy vo výške 100287,76 €   
 .  výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti zisk  v sume 249,28 €  

 
 
 
Prerokovanie Záverečného účtu obce Mojzesovo sa uzatvára výrokom : 
 

 
„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

 
 
V Mojzesove  dňa    22.5.2013  
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Jozef Čunderlík 
                                                                                                    starosta obce 
 
 
Vyvesený dňa:   2.6.2013 

Zvesený dňa: 
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