
Hlavný kontrolór obce
Záhorská Ves

STANOVISKO

hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Záhorská Ves za rok 2014

Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Záhorská Ves za rok 2014 pred jeho
schválením v mestskom zastupitel'stve vyplýva z ustanovení §18f ods. 1, písm. cl, zákona
SNR č.36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov záverečný účet mesta vyjadruje výsledky rozpočtového hospodárenia,
vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov.

Stanovisko k záverečnému účtu je osobitnou formou kontroly zameranej na skúmanie
ekonomických a finančných javov, procesov a činností súvisiace s dodržiavaním základných
právnych noriem podl'a zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.

1. Náležitosti návrhu záverečného účtu obce za rok 2014 a jeho súhrnná charakteristika

Predložený návrh záverečného účtu v súlade s §16 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení obsahuje požadované
údaje:

- údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné
operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,

- údaje o plnení programového účtu
- bilanciu aktív a pasív ( stav majetku, pohl'adávok a záväzkov),
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce

Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2014boli:

- rozpočet obce Záhorská Ves na rok 2014 ajeho 11 úprav,
- účtovné výkazy k 31.12.2014,

návrh Záverečného účtu za rok 2014,
inventarizačné zápisy účtov,
výkaz ziskov a strát, súvaha,
poznámky k účtovnej závierke,
výsledky následných finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom,
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2. Rozpočet obce Záhorská Ves na rok 2014 a jeho úpravy

Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený uznesením č. 122/2013, zo dňa 19.12.2013, v
ktorom predstavovali rozpočtované príjmy výšku 1 443 540 €, výdavky 1 254 365 €.

Jednotlivé úpravy rozpočtu, pri ktorých boli prijaté uznesenia v roku 2014 boli nasledovné:

1. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 59/2014, zo dňa 2.6 2014, ktorou boli
upravované rozpočtované príjmy a výdavky:
aj úpravy prljmovej časti k 31.03.2014:
212002/1/41 - Nájom pozemok First Farm:
212004/41 - Prenájom Fitnes centrum:
223001/7/41 - Predaj RD Zemanová:
292017/131D - Jeseň života p.o. vrátenie nevyčerpanej dotácie 2013:
312001/111 - presun z položky 312012/111 - rodinné prídavky
312001/21/11 S2 - Projekt IBKE 10% :
312001/3/1 11- presun položky 312012/3/11 1 - hmotná núdza ZŠ, MŠ:
3 12012/23/1 11 - KSU - dopravné ZŠ dotácia:
312012/7/111 - Vol'by 2014:
312012/8/1 II - ZŠ - KŠU:
25166,64-10600 je 14566,64
b/ Úpravy výdajovej časti k 31.03.2014:
01116/633011/111 - Hmotná núdza strava MŠ:
01116/635004/1/41 - údržba kopírky OÚ:
01116/637006/41 - príspevok CVČ Malacky:
01116/651002/41 presun položky - úroky z úverov 21 BJ ČSOB:
01 116/651003/41 presun položky - úroky z úverov 21BJ ŠFRB:
01116/716/41 - projektová dokumentácia stavba MŠ:
0660/632001/1/41 - EE 2lBJ:
0810/633006/41 - presun položky materiál FC:
0810/634002/41 - presun položky - oprava kosačky:
0810/637004/41 - presun položky - služby FC rozhodca:
08209/637004/1 - všeobecné služby KD _
0911/633006/8/111 - hmotná núdza pomôcky MŠ:
0911/633013/41 - MŠ program office 2013:
09601/632003/41 - Poštovné MŠŠJ: + 20,00 €
09601/637004/1/41 - všeobecné služby MŠŠJ: + 100,00 €
09601/713004/1/41 - drvička odpadu MŠŠJ: + 650,00 €
I0201l637037/131D - Jeseň života vrátenie nevyčerpanej dotácie 2013: + 2966,64 €
10701/633006/111 - presun položky rodinné prídavky šampóny na vlasy: + 100,00 €
10701/633011/1 II - presun položky rodinné prídavky potraviny: + 900,00 €
10701/637006/111 - presun položky rodinné prídavky: _ l 000,00 €
0840/635006/41 Strecha nad domom smútku + 3000,00 €
01116/64200112/41 Mažoretky +700,00 €
33414,64-7000 je 26414,64

2. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 74/2014, zo dňa 23. 7. 2014, ktorou boli
upravované rozpočtované výdavky:
al príjmová časť:

navýšenie Dotácia BSK na oplotenie školy
navýšenie Preplatenie škody Peugeot
navýšenie Nájom pozemkov First Farm
navýšenie Hrobové miesta

+ 2300,00 €
+ l 200,00 €
+ 7 500,00 €
+ 2 966,64 €

l 000,00 €
+ l 000,00 €
8000,00 €

+ 200,00 €
l 600,00 €

+ 10000,00€

+ I 300,00 €
+ 200,00 €
+ 132,00 €

- 6 000,00 €
+ 6 000,00 €

+ II 000,00 €
+ 5500,00 €

-131,00€
+ 5,00 €

+ 126,00 €
+ 300,00 €
+ 200,00 €
+ 235,00 €

+2.500,00 €
+3.964,19 €
+6.650,00 €
+7.000,00 €
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bi výdavková čast':

zvýšenie kapitálových výdavkov Nadstavba MŠ 166.000,00 €
3. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 78/2014, zo dňa 27. 8. 2014, ktorou boli

upravované rozpočtované položky:
al navýšenie príjmovej položky - Náučný chodník spevnenie vjazdov 8.335,00 €
bi zvýšenie kap. výdavkovej položky - Náučný chodník spevnenie vjazdov 8.335,00 €

4. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 7912014, zo dňa 27. 8. 2014, ktorou boli
upravované rozpočtované položky:
al navýšenie príjmovej položky - Odvodnenie komunikácie chodník 3.398,40 €
bi zvýšenie kap. výdavkovej položky - Odvodnenie komunikácie chodník 3.398,40 €

5. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 80/2014, zo dňa 27. 8. 2014, ktorou boli
upravovaná rozpočtované položka:
al navýšenie fin. príjmovej položky - Spevnenie krajnice chodník 2.632,14 €
bi zvýšenie kap. výdavkovej položky - Spevnenie krajnice chodník 2.632,14 €

6. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 81/2014, zo dňa 27. 8. 2014, ktorou boli
upravované rozpočtované položky:
al navýšenie fin. príjmovej položky - Úprava terénu pri l. Kaplnke 6.081,02 €
bi zvýšenie kap. výdavkovej položky - Úprava terénu pri l. Kaplnke 6.081,02 €

7. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 8312014, zo dňa 27.08. 2014, ktorou boli
upravované rozpočtované výdavky:
al navýšenie príjmovej položky - Úprava Nadstavba MŠ 16.000,00 €
bi zvýšenie kap. výdavkovej položky - Úprava Nadstavba MŠ 16.000,00 €

8. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 86/2014, zo dňa 27.08. 2014, ktorou boli
upravované rozpočtované položky:
al zníženie bež. výdavkovej položky - Rekonštrukcia cesty Moravská 4.000,00 €
bi zvýšenie bež. výdavkovej položky - FC BR 4.000,00 €

9. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 92/2014, zo dňa 08.09. 2014, ktorou boli
upravované rozpočtované výdavky:
Navýšenie výdavkovej položky - Fasáda MŠ 2.101,00 €

10. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 113/2014, zo dňa 03.11. 2014, ktorou boli
upravované rozpočtované položky:
al navýšenie bež. príjmovej položky

Nadácia VW doplatok z roku 2013
Nafta príspevok plot ZŠ

bi úprava vo výdavkovej časti:
Zníženie spoluúčasti Revitalizácia 2.101,00 €I
Navýšenie MŠ fasáda spodnej časti 2.101,00 €

11. Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 153/2014, zo dňa 15.12. 2014, ktorou boli
upravované rozpočtované položky:
al navýšenie bež. príjmovej položky

Reklamné tabule prenájom
Hrobové miesta
Ostatné správne poplatky staveb. povolenia

bi zvýšenie bež. výdavkovej položky
Všeobecný materiál OCÚ
Všeobecné služby OcÚ
Všeobecný materiál MŠ

a zníženie kap. výdavkovej položky:
Rekonštrukcia cesty Moldavská

300,00 €
6.000,00 €

1.000,00 €
1.150,00 €
1.800,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €

4.550,00 €
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Pôvodný rozpočet Rozpočet po úpravách Čerpanie(v€) (v €) (v €)Rozpočet celkom

Príjmy celkom 1443540 € I 864289,30 € I 607421,89 €Výdavky celkom I 254365 € I 719830,43 € I 607 421,89 €HV- prebytok 189175 € 144458,87 € O€z toho:
Príjmy celkom /bez ROl 1443540 € I 864289,30 € I 591 673,54 €Výdavky celkom /bez ROl 1254365 € I 355214,43€ I 23 I 158,89 €HV- prebytok 189175 € 144458,87 € 360514,65 €
Bežný rozpočet

Bežné príjmy 1237540 € 1428238,12 € l 239365,29 €Bežné výdavky l 073980 € I 159921,01 € 1111813,98€prebytok 163560 € 268317,11 € 127513,10 €Z toho:
al bežné príjmy obce
Bežné príjmy 1237540 € 1428238,12 € 1223616,94€Bežné výdavky 732305 € 795305,01 € 735550,98 €prebytok 505235 € 632933,11 € 111802,96 €
bi bežné príjmy RO
Bežné príjmy o€ 0,00 € 15748,35 €Bežné výdavky 341 675€ 364616,00 € 376263,00 €schodok - 341675 € - 364 616,00 € -360514,65 €
Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy 2000,00 € 2000,00 € 25,00 €Kapitálové výdaje 149550,00 € 528667,42 € 464366,49 €HV- schodok -147 550,00 € -526667,42 € - 464 341,49 €
Finančné operácie

Príjmové operácie 204000,00 € 434051,18€ 368031,60 €Výdavkové operácie 30835,00 € 31242,00 € 31 241,42€HV - prebytok 173165,00 € 402809,18 € 336790,18 €

Pôvodný rozpočet bol rozpočtovaný s predpokladaným prebytkom hospodárenia 189 175 €.
Poslednou zmenou rozpočtu sa predpokladal prebytok hospodárenia v objeme 144458,87 €
Skutočne dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2014 bol nulový.
Schodok rozpočtu v sume 336 790,18 € zistený podl'a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) ab)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov z.n.p. bol v rozpočtovanom roku 2014 vysporiadaný
z finančných operácií - 336.790,18 €.

2.1. Plnenie rozpočtu celkových príjmov

Plnenie rozpočtu celkových príjmov a porovnanie s minulými rokmi
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Nárast+,

pokles-
2014/2013

Príj_1lI)'celkom l 110157,77 ] 266582,30 1607421,89 +340839,59z toho:
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Bežné2!_íj_~ 1 064 140,44 1 105514,28 1 129365,29 + 23851,01
K~tálové E_íj_~

O 34508,00 25,00 -34483
Prii_movéfinančné o..E._erácie 34582,71 126560,02 368031,60 - 241471,58

Plnenie rozpočtu celkových príjmov v roku 2014 vrátane príjmov rozpočtových organizácií
predstavoval objem l 607421,89 €. Bežné príjmy RO z toho predstavovali celkom
15748,35 €, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 340 839,59 €.

2.1.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov

PI čt b v , h b . I' k
neme rozpo u ezn_.tc _Q_ľ~mov ez r.o.m, , v_Qorovnam s mmu.!.rm ro om

Rok 2013 Rok 2014 Nárast+, pokles-
Bežné príjmy celkom bez RO

1092527,62 1223616,94 +131089,32z toho
1. Daňové príjmy

503236,15 501402,35 -1833,801.1. Podielová daň zoj_R
379921,91 418990,70 +39068,791.2. Daň z nehnutel'nosti
85928,59 42027,30 -43901,291.3. Miestne poplatky
37385,65 29957,66 -7427,992. Nedaňové príjmy

179311,73 220264,33 +40952,602.1. Príjmy z majetku
98 135,98 102074,30 +3938,322.2. Poplatky
77 475,75 85344,27 +7868,522.3. Uroky z úverov a vkladov

2.4. Iné nedaňové príjmy
3700,00 32555,12 28855,123. Bežné príjmy ostatné
4637,13 - -4637,13Mimorozpočtové príjmy r.o.m.

12986,66 15748,35 +2761,69

Plnenie rozpočtu bežných príjmov roku 2014 predstavovalo výšku 1 223 616,94 € , čo v
porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 131 089,32 €. Z toho daňové príjmy poklesli
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 1 833,80 €, nedaňové príjmy nárast 040952,60 €
a bežné príjmy ostatné poklesli 04637,13 € Inapr. Nadácia Nafta, Volkswagenl. Do bežných
príjmov neboli zahrnuté aj mimorozpočtové príjmy rozpočtových organizácií obce, ktoré
dosiahli výšku 15748,35 € Ivid'. posledný riadok tabul'ky/, ktorých nárast je 2 761,69 €
v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Daňové príjmy

Daňové príjmy dosiahli výšku 501 402,35 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom
predstavuje pokles o 1 833,80 €. Na náraste sa podiel'al príjem z podielových daní zo ŠR
ktorých objem predstavoval 418990,70 €, čo je nárast 039068,79 €. Príjem z daní
z nehnuteľností, v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol 043 901,29 € lv roku 2013
bol uhradený starý dlh prostredníctvom JUDr. Foltýna/, z toho výber daní z pozemkov
poklesol o 18 108,23 €, výber daní zo stavieb zaznamenal pokles o 25 722,40 € a výber
dani z bytov pokles o 101,13 €. Výnos podielovej dane zo štátneho rozpočtu vzrástol
v porovnaní s predchádzajúcim rokom 039068,79 € a výber miestnych poplatkov poklesol07427,99 €.
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Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z podnikania, z prenájmu majetku a z administratívnych
poplatkov, z úrokovaz vkladov, ktoré dosiahli za rok 2014 objem 220264,33 €, čo
predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast 040 952,60 €.

Podstatný vplyv na náraste v porovnaní s predchádzajúcim rokom ovplyvnil príjem z výberu
z príjmu prenajatých budov, priestorov a objektov, ktorý predstavoval objem 90775,30 €,
príjmy z prenajatých strojov a prístrojov 1 738,00 €, príjmy z prenajatých pozemkov
9 450,00 €. Administratívne a iné poplatky predstavovali objem 85 344,27 € ..

Bežné príjmy - ostatné príjmy

Bežné granty a transfery dosiahli v rámci bežných príjmov za rok 2014 objem 501 975,26 €

Granty a transfery

Po~kytovatel' dotácie Suma v EUR UčelMinisterstvo dopravy, výstavby 78,45 Pozemné komunikáciea regionálneho rozvoja SR, Bratislava
Okresný úrad Bratislava 170,18 Zivotné prostredieMinisterstvo dopravy, výstavby 1 688,88 Spoločný stavebný úrada regionálneho rozvoja SR, Bratislava
Okresný úrad Bratislava 316439,00 SkolstvoMinisterstvo vnútra SR, Ba l 832,87 MatrikaUPSVaR Malacky

7669,26 Stravné pre deti v HN, školské
pomôckyMinisterstvo vnútra SR, Ba 599,28 Evidencia obyvatel'stvaKrajský školský úrad

4465,00 ZS poukazy vzdelávacieKrajský školský úrad
3689,00 Materská školaUrad vlády SR, Bratislava 26750,83 Opatrovatel'ská služba Jeseň

životaKrajský školský úrad
2600,00 ZS asistentiUPSVaR Malacky

868,56 Rodinné prídavkyMinisterstvo živ. prostredia Ba 4336,00 Výskum a vývojOkresný úrad, Ba
3417,00 ZS sociálne znevýhodneníOkresný úrad, Ba

644,00 ZS dopravnéMVaRR SR, Ba
13 975,16 IBKE projekt MŠOkresný úrad Ba
2376,00 ZS doplatok odmenyHlavný banský úrad, Ba 1 796,62 Dobývací priestorMinisterstvo pôdohospodárstva 90 134,19 Náučný chodník obcea rozvoja vidieka SR, Bratislava

Bratislavs~ samospráv~y kraj 5000,00 MS Naša škôlka - náš kralOkresný úrad, Malacky 1 944,98 Vol'by 2014Bratislavský samosprávny kraj 2500,00 ZS oplotenie školyMinisterstvo vnútra SR 9000,00 Kamerový systém

Použitie grantov a transferov bolo v súlade s ich účelom.
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2.1.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy za rok 2014 dosiahli sumu 25 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokompredstavuje pokles o 34 483 €.

2.1.3. Plnenie príjmových finančných operácií

Finančné príjmové operácie dosiahli z roku 2014 sumu 368 031,60 € čo predstavuje nárast
0241 471,58 €. Uznesením obecného zastupitel'stva bolo schválené použitie rezervného
fondu vo výške 230 051,18 €. Zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov bolo
plnenie v skutočnosti vo výške 137980,42 €..

2.1.4. Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

Plnenie výdavkov a porovnanie s predchádzajúcim obdobtm
Skupina 2013 2014 Nárast, -pokles

2013/2014V_tdav~ ~olu 1247405,47 ] 607421,89 360016,42Z toho bez RO 877 057,73 1231 158,89 354101,16Bežné ti_dav~ ~olu 1008696,90 l 111 813,98 103117,08Z toho bez RO 638349,16 735550,98 97201,82Kl!Qitálové ti_davJs.r_ 207656,]0 464366,49 256710,39Výdavky z finančných
~erácií 31052,47 31 241,42 188,95

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2014 bolo zaznamenané v objeme 1 607421,89 €, čo
v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 360 016,42 €. Čerpanie výdavkov
RO predstavovalo v roku 2014 objem 376 263 €, čoje nárast 05915,26 €.

Bežné výdavky dosiahli sumu 1 111 813,98 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom
prestavuje nárast o 103 117,08 €. Medzi najvýznamnejšie bežné výdavky patria Mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré dosiahli výšku 188 448,25 €, čo je nárast
034024,56 €. Poistné a príspevok do poist'ovní objem 77583,24 €, čo je nárast o 16468,86
€. Tovary a služby objem 354293,81 €, čo je nárast 08652,59 €, Bežné transfery objem
106594,62 €, t.j. nárast o 38 914,78 € a Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi,
pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami výšku 8 631,06 €, čo predstavuje pokles0858,97 €.

2.1.5. Rozpočet kapitálových výdavkov

Kapitálové výdavky dosiahli objem 464366,49 €, čo predstavuje nárast 0256710,39 €
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Medzi významné položky patria Nadstavba MŠ _
celkový objem 283 873,04 € a Náučný chodník v celkovom objeme 149552,98 €.

Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2014 bol vo výške 336815,18 €, pričom kapitálové
príjmy dosiahli výšku 25 € a výdavky 464366,49 €.
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2.1.6. Rozpočet výdavkové finančné operácie

Pri výdavkoch z finančných operácií, ktorých objem je vo výške 31 241,42 €, bol
zaznamenaný nárast o 188,95 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013.

2.1.6. Rozpočet výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou / ZŠ/

Výdavky RO v roku 2014 dosiahli výšku 376263 € čo predstavuje nárast 05915,26 € v
porovnaní s rokom 2013.

3. Majetok

Obec Záhorská Ves eviduje k 31.12.2014 celkom majetok v hodnote 4028832,36 € z toho
neobežný majetok predstavuje hodnotu 3 701 741,95 € a obežný majetok 326901,03 €.

Dlhodobý hmotný majetok dosahuje k 31.12.2014 hodnotu 3 125961,83 € v nasledovnej
skladbe

Rozpracované nedokončené investície
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Budovy a stavby
Stroje prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Ostatný dlhodobý majetok

k 01.01.2014
99876,18

335488,27
654,00

2093274,45
44384,95
92 452,86
27 699,86

k 31.12.2014
554090,52
334600,89

654,00
3040586,64

141097,98
204273,12

9261,11

Stav k 31.12.2014 v porovnaní so stavom k 31.12.2013 predstavuje nárast o 432 131,26 €.

Dlhodobý nehmotný majetok obec eviduje k 31. 12.2014 v hodnote O €.

Dlhodobý finančný majetok obec eviduje k 31. 12. 2014 vo výške 575 780,12 € v cenných
papieroch.

4. Pohl'adávky

Stav pohľadávok v roku 2014 dosahuje sumu 141 506,79 €, čo v porovnaní s
predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 10 068,49 €.

Prehľad Vývoja _polr 'a vo po 'ajednol iVjJ_Cl ru wv: v
Druh pohl'adávky Rok 2013 Rok 2014 nárast,pokles

201312014za príj my daňové 48535,01 65416,67 16881,66
za príjmy nedaňové 28817,82 41 863,01 13045,19
ostatné pohľadávky 4976,29 11 096,32 6 120,03
Iné pohl'adávky 59 177,67 32384,14 -26793,53
Voči zamestnancom 17,87 17,87
Celkom 141 506,79 150778,01 9271,22

l dá k dl l . l d l €

Daňové pohľadávky dosahujú objem 65416,67 €, čo predstavuje nárast o 16881,66 €
v porovnaní s rokom 2013.
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Nedaňové pohľadávky dosahujú objem 41 863,01 €. Porovnaním s rokom 2013 ide o nárast
o 13045,19€.

Ostatné pohľadávky dosahujú objem 11 096,32 €. Porovnaním s rokom 2013 ide o nárast
06 120,03 €.

Iné pohľadávky predstavujú objem 32384,14 € a v porovnaní s rokom 2013 ide o pokles
026 793,53 €.

S. Záväzky a dlhová služba

Obec Záhorská Ves eviduje k 31. 12. 2014 záväzky v hodnote 962 287,06 €, z toho
krátkodobé záväzky predstavujú sumu 201 781,39 € a dlhodobé 505 539 €. Bankové
úvery a výpomoci predstavujú 230 472,45 €, rezervy 1 284,00 € a zúčtovanie medzi subjektmi
VS 23210,22 €.

Krátkodobé záväzky dosahujú výšku 201 781,39 €, čo znamená nárast o 55 387,70 € oprotistavu k 31.12.2013.

Dlhodobé záväzky dosahujú objem 505 539 € , čo predstavuje pokles 037911,40 €
v porovnaní s rokom 2013.

Obec eviduje:
aj záväzky voči bankám
bi voči dodávatel'om
cl voči zamestnancom
dl voči ŠFRB
el voči poisťovniam a DÚ

k 31.12.2014
230472,45 €
103655,90 €
19 123,73 €

485 604,12 €
16908,61€

Úver voči bankám má obec od roku 2006 na výstavu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý
a dobu splatnosti má do r. 2036.

6. Peňažné fondy

Obec Záhorská Ves evidovalo v roku 2014 dva mimorozpočtové fondy, rezervný a sociálnyfond.

Počiatočný stav sociálneho fondu prestavoval čiastku 4 585,76 €. Výška tvorby prestavoval a
objem 2 413,38 € a čerpanie fondu prestavovalo objem 2879,89 €. Zostatok fondu k
31. 12. 2014 dosiahol výšku 4119,25€.

Stav rezervného fondu k 1. 1. 2014 bol vo výške 136 989,65 €. Príjmy do fondu v priebehu
roka 2014 predstavovali objem 127 470 € z prebytku hospodárenia. Stav k 31.12.2014
dosiahol sumu 34 408,47 €.

Prehl'ad úbytkov:
aj Nadstavba MS Uzn. 75/2014 zo dňa 23.07.2014
bi Kamerový systém Uzn. č. 67/2014 zo dňa 30.06.2014
cl Náučný chodník Uzn. 78-82/2014 zo dňa 27.08.2014

169721,88 €
2740,00 €

57.589,30 €
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7. Hospodárenie príspevkových organizácií

Jeseň Života vykázala za rok 2014 zisk vo výške 287,38 €.
Príspevkové organizácia hospodárila v roku 2014 s príjmami 87 136,71 €, tieto čerpali vo
výške 86 849,33 €.

8. Prehl'ad poskytnutých dotácií PO a FO podl'a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 poskytla v súlade so Všeobecným záväzným nariadením č. 7/2008
o dotáciách PO a FO - podnikatel'om na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejný účel:

Žiadatel' dotácie
Suma poskytnutých Suma skutočne RozdielÚčelové určenie dotácie: uviest'

finančných použitých (stí.2 - stí.3 )- bežné výdavky na .....
prostriedkov finančných- kapitálové výdavky na ....

prostriedkov-l - -2- -3- -4-Rímskokatolícka cirkev farnost' Záhorská Ves 700,00 700,00 0,00- príspevok na kostol oprava dverí
Kultúrny spolok Uhranská perla - Mažoretky 3700,00 3700,00 0,00MERe I - kostými, kostými, doprava
autobusom
Rybársky spolok Morava, Záhorská Ves _ 300,00 300,00 0,00krúžok malých rybárov
Jednota dôchodcov, Záhorská Ves bežná 398,00 398,00 0,00činnosť, doprava na výlet

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
7/2008 o dotáciách.

9. Podnikatel'ská činnost'

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 120-13502. Predmetom podnikania
je Ubytovanie.

Zároveň podniká na základe Lodného osvedčenia. Predmetom podnikania je PrevádzkaKompy.

Plľt d·ktl'k·č.· tire l Qt.po nt Q e s e.J tnnos l

2013 2014
Výnosy 365182,34 € 490337,23 €
Náklady 199637,75 € 241316,38 €
HV 165544,59 € 249020,85 €

V roku 2014 dosiahla obec výnosy z podnikatel'skej činnosti vo výške 490337,23 € čo
predstavuje nárast o 125 154,89 €. Výsledok hospodárenia zaznamenal nárast o 83 476,26 €.
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ZÁVER

Návrh záverečného účtu obce Záhorská Ves za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podl'a § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.

Návrh záverečného účtu obce Záhorská Ves za rok 2014 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2014 obce Záhorská Ves za rok 2013 bola v súlade s § 9
ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overená audítorom.

V súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupitel'stvu v Záhorskej Vsi uzatvorit' prerokovanie "Návrhu záverečného účtu
obce Záhorská Ves za rok 2014" s výrokom

súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.

V Záhorskej Vsi dňa 21.05.2014

Vypracovala: Mgr. Kaderová Rúth hl. kontrolór obce
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