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Záverečný účet  Obce  JACOVCE  za  rok  2014

I. Rozpočet obce na rok 2014

Obecný úrad Jacovce účtuje vo svojom účtovníctve o hospodárení obecného úradu. Účtovníctvo je 
vedené preukázateľne, správne, úplne, pomocou programového vybavenia EMEL Bratislava. 
Majetok sa odpisuje podľa Zákona č. 595/2003 Zb. V priebehu roku 2014 sa majetok odpisoval 
a odpisy sa účtovali do nákladov.
Obec  v roku  2014  zostavila  rozpočet  podľa  ustanovenia  §  10  ods.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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   rozpočet
bol   zostavený   ako  prebytkový a kapitálový  rozpočet ako schodkový.  
Rozpočet obce na rok 2014 sa zostavoval a schvaľoval bez  programovej štruktúry.
Finančné  hospodárenie  obce  Jacovce  sa  riadilo  rozpočtom,  ktorý  bol  schválený  uznesením
obecného zastupiteľstva   dňa  12.12.2013  uznesenie č. 18  bod B/7.
Schválený rozpočet obce Jacovce bol v priebehu  rozpočtového roka upravovaný päť krát:

-   prvá zmena   schválená dňa 30.06.2014  uznesením   č. 21/B/4
-   druhá zmena schválená dňa  28.08.2014 uznesením   č. 22/D/3
-   zmeny dňa  31.10.2014, 3. 12. 2014 a 30. 12. 2014  úpravou rozpočtu rozpočtovým   
opatrením v zmysle §-14 ods.2 písm. a zák. č. 583/2004 Z. z. v nadväznosti na pridelené 
finančné prostriedky      

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

                                   Upravený rozpočet obce k 31.12.2014

Rozpočet Rozpočet
po zmenách

Príjmy celkom 1 128380 1 085490
z toho :
Bežné príjmy 880860 929295
Kapitálové príjmy 0 10475
Finančné príjmy 247520 134179
Príjmy RO s právnou subjektivitou 11541
Výdavky celkom 1 128380 1 085490
z toho :
Bežné výdavky 360794 345316
Kapitálové výdavky 247520 145107
Finančné výdavky 60011 66361
Výdavky RO s právnou subjektivitou 460055 528706
Rozpočet obce 1 128380 1 085490
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II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  v  Eur  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
1 085 490  EUR 1 040 276,30  EUR 95,83 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy  v Eur   
Tvoria najstabilnejšiu a  najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
471 772 EUR 471 872,33 EUR 100,02

a) Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný obci 
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 396 534 EUR  z výnosu dane z príjmov boli k  
31.12.2014  poukázané  prostriedky zo štátneho rozpočtu obci v sume  396 565,71  EUR  čo 
predstavuje plnenie rozpočtu na  100,01 %.

b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných  45 173 EUR  bol  skutočný  príjem k  31.12.2014  v sume  45 140,65 EUR, čo 
predstavuje  plnenie rozpočtu na 99,93  % z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 24 711 
EUR, dane  zo stavieb  boli v sume  20 242 EUR  a  daň z bytov bola v sume 187 EUR. 
K 31.12.2014 obec neeviduje  pohľadávku na dani  z nehnuteľností .

c) Dane za špecifické služby
Z rozpočtovaných 30 065 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 30 165,97 EUR čo 
predstavuje plnenie rozpočtu na 100,34 %. Ide o nasledovné príjmy :

a)  Daň za psa..................................................................................................       2 155,98  EUR
b)  Daň za nevýherne hracie prístroje  ...........................................................           300,00  EUR
c)  Daň za ubytovanie  ...................................................................................             72,00  EUR
d)  Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  .....................       27 637,99  EUR  

K  31.12.2014  obec  eviduje  pohľadávky za nevýherné hracie prístroje vo výške 670 EUR.  
Pohľadávka je od roku 2010 a je nevymožiteľná. Navrhujeme pohľadávku odpísať.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : 
Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku a administratívnych 
poplatkov.

Čerpanie nedaňových príjmov v  EUR 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
94 736 EUR 94 380,71 EUR             99,70

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných  69 270  EUR  bol  skutočný  príjem k 31.12.2014  v  sume  68 753,57  EUR, čo
predstavuje 99,25 % plnenie rozpočtu. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 108,52 EUR
príjem  z   prenajatých  budov,  priestorov, objektov,  nájomných  bytov  v  sume  67 137,45  EUR
a príjem z nájmu za hrobové miesto v sume 507,60 EUR. Príjmy z prenájmu pozemkov,  bytov,
budov a  nebytových priestorov, boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv.
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b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných  25 406 EUR  bol skutočný príjem k 31.12.2014  v sume  25 566,48 EUR, čo
predstavuje 100,60 % plnenie rozpočtu.
Do tejto kategórie príjmov sú zahrnuté príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy
vyberané obcou v zmysle právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané za overenie
listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia zmenu užívania, za správne poplatky
v zmysle stavebného zákona. Prevažnú časť administratívnych príjmov tvoria príjmy za správne
poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré prevádzkuje právnická osoba, ktorá tieto
prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách.
Ďalej  sú  to  príjmy  za  poskytované  služby  t.j.  za  opatrovateľskú  službu,  za  služby  v obecnej
knižnici, cintorínske služby, príjmy z Recyklačného fondu, príjem za relácie v miestnom rozhlase,
za služby domu smútku,  príjem za pokuty,  príjmy za znečistenie ovzdušia a príjmy za separovaný
zber odpadu. 

c) Z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných  60 EUR  bol skutočný  príjem  k  31.12.2014  z úrokov na bankových účtoch 
v sume  60,66 EUR, čo predstavuje 101,10 %

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy v Eur  
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia

11 360  EUR 11 362,85  EUR 100,03

Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných  11 360 EUR   bol skutočný príjem k 31.12.2014  v sume   11 362,85 EUR, čo 
predstavuje 100,03  % plnenie rozpočtu. Ide o príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 
v stávkových kancelárií vo výške 374,72 EUR  , z dobropisov  za  elektrinu a plyn v sume 
10 883,44 EUR   kde  nebolo prípustné vzájomné započítavanie, z náhrad za poistné plnenie v sume
81,66 EUR a príjem z nevyčerpaného bež. transferu opatrovateľskej služby v sume 23,03 EUR 
z roku 2013. Počas roku 2014 sa vyčerpal.

4) Bežné príjmy – Granty a transfery  v Eur  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
351 427 EUR 350 644,41 EUR                     99,78

Z rozpočtovaných 351 427  EUR bol skutočný príjem  k  31.12.2014 v sume  350 644,41  EUR 
čo predstavuje  99,78 %  plnenia rozpočtu. Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery :

5) Kapitálové príjmy  - Dotácie a transfery  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
10 475 EUR 10 475  EUR 100,00

Z rozpočtovaných  10 475 EUR  bol  skutočný príjem k  31.12.2014  v sume  10 475 EUR  
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čo  predstavuje  100%  plnenie  rozpočtu. Ide o príjem z dotácie na projekt výmena 
okenných  a dverových výplní  na dome služieb v sume 8 000  EUR  a príjem dotácie NSK 
na detské ihrisko v sume 2 475 EUR.

6) Príjmové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
134 179 EUR 90 000 EUR 67,07

V roku 2014 príjem finančných operácii tvorí : 
Zostatok z predchádzajúceho roka – nevyčerpané fin. prostriedky na dopravnom žiakov ZŠ   v sume
360,01 EUR, boli vrátené ZŠ na účet.

7) Bežné príjmy rozpočtovej organizácií s právnou  subjektivitou  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia           

11 541 EUR 11 541 EUR 100,00

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou  (ZŠ s MŠ) dosiahla k  31.12.2014  vlastné príjmy vo 
výške  11 541 EUR. Ide o príjmy zo  školného v  ŠKD  a  MŠ,  z  režijných nákladov na stravovanie, 
za odpad, režijne náklady za telocvičňu.

III. Rozbor čerpania výdavkov za  rok 2014 v  EUR

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
1 085 490 EUR 1 078 042,38 EUR 99,31 %

1) Bežné výdavky : 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia

873 022 EUR 867 934,52  EUR 99,41 %
v tom                                                                                                                           
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia

Výdavky verejnej správy                                      173 242 169 012 97,43
Finančná a rozpočtová oblasť                             2 815 2 871 101,98
Voľby  rok 2014                                                    2 956 2 956 100,00
Transakcie verejného dlhu                                    12 844 12 302 95,78
Cestná doprava - miestne komunikácie                1 770 1 620 91,52
Nakladanie s odpadmi          43 814 43 126 98,43
Nakladanie  s odpadovými vodami                     4 920 4 810 97,76
Verejná zeleň                                      1 240 1 017 82,02
Rozvoj obce                                     15 042 15 513 103,13
Verejné osvetlenie                                 10 705 10 685 99,81
Správa bytov 1 080 848 78,55
Všeobecná zdravotná starostlivosť                       2 305 2 774 120,36
Šport                                                   30 295 30 061 99,23
Kultúrne aktivity               15 740 15 761 100,13
Knižnica, dom služieb 7 850 7 513 95,71
Vysielacie služby, miestny rozhlas                        535 394 73,64
Náboženské služby – cintorínske služby              4 180 4 110 98,32
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Staroba - opatrovateľská služba                            12 839 12 710 98,99
Soc. zabezpečenie - dôchodci 750 752 100,23
Sociálne služby- hmotná núdza              394 394 100,00
Vzdelávanie  -školstvo                                          528 706 528 706 100,00
Spolu 874 022 867 935 99,30

Obec  Jacovce  od 1.1.2014  podľa  Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení  neskorších predpisov zostavuje rozpočet obce bez programových štruktúr.
Účinnosť zákona je od 14. 12. 2013, kde obce s počtom obyvateľov do 2 000 sa rozhodnú 
o neuplatňovaní programu obce. 

Verejná správa - obec.
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 93 261 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 92 466 EUR, čo
 je 99,15 % čerpanie. Patria  sem  mzdové  prostriedky  pracovníkov  OcÚ,  vrátane  starostu 
obce a hlavného kontrolóra obce. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 33 479 EUR  bolo skutočne čerpané  k  31.12.2014 v sume  32 471 EUR,  čo 
 je  96,98%  čerpanie rozpočtu. Sú tu zahrnuté  odvody poistného  z  miezd  pracovníkov  za
 zamestnávateľa.

c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 46 727 EUR  bolo skutočne čerpané k  31.12.2014 v sume  44 075  EUR,  čo
 je 94,32  %   čerpanie  rozpočtu. Ide  o  prevádzkové  výdavky  OcÚ,  ako  sú  cestovné náhrady, 
energie, (elektrická energia a plyn)  voda,  poštovné poplatky,  internet, Web- obnova domény, 
antivírus  a telefónne poplatky.
Nákup  kancelárskeho materiálu, čistiace potreby,  za odbornú  literatúra  ( zbierka zákonov, 
finančný spravodajca, účtovníctvo ROPO,  poistenie,  verejná správa,  noviny Pravda, Obecné 
noviny,  zástava SR, EU a obce Jacovce,  tonery do kopírky  a reprezentačné, softvér GIS na 
geografické zobrazovanie, oprava a servis kamerového systému.

Na dopravné  boli výdavky čerpané za nakúp PHM pre služobné osobné auto Ford Focus, kontrola
a servis  služobného  osobného  auta,  povinné  zmluvné  a havarijné  poistenie  osobného  auta
a multikáru , poistné úrazové prepravovaných  osôb, za diaľničnú známku a parkovné.  
 
Ďalšie  výdavky  boli  čerpané  na   údržbu  výpočtovej  techniky  (  AVIS,  EMEL),  ročná  údržba
a metodická  podpora  pre  MIS-AIS,  servisne  práce  na  počítačovej  sieti,  revízie  plynových
zariadení,  revízie  hasičských  prístrojov,  revízie  komínov,  revízie  elektrického  zariadenia
a bleskozvodov na objektoch obce.
Nájomné za nájom cesty ul. Pekárenská, ul. Poľná a uzamykateľného priečinku VÚB.
 
Za  služby  boli  výdavky  čerpané  za  školenia   a vzdelávanie  zamestnancov  obce,  ktoré  boli
realizované prostredníctvom RVC Nitra, školenie členov hasičských jednotiek, poistenie majetku
obce,  poradenská  služba  v oblasti  majetkovo  právneho  usporiadania  nehnuteľností  v kat.  úz.
Jacovce,  vypracovanie  následnej  monitorovacej  správy č.2 pre projekt  školský areál  Jacovce –
školská infraštruktúra, stravné, pranie obrusov a utierok, služby v oblasti BOZP a OPP,  povinný
prídel  do  SF,  náhrada  príjmov  pri  PN.  Ďalšie  čerpanie  rozpočtu  bolo  za  odmeny  na  dohodu
mimopracovného pomeru .
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Transfery v rámci verejnej správy a transfery neziskovým právnickým osobám predstavujú z
 rozpočtovaných 6 730 EUR   skutočne čerpanie  k 31.12.2014  v sume 6 806  EUR, čo je  101,12 
%  čerpanie rozpočtu. Uvedená  čiastka  zahŕňa dotácie  z rozpočtu obce na spoločný stavebný 
úrad, členské príspevky v združeniach TIR, ZMOS, RVC, SOTDUM, MAS SOTDUM, náhrady 
príjmov pri PN. 

Finančná a rozpočtová oblasť. 
Z  rozpočtovaných  2 815 EUR  bolo  skutočné čerpanie  k  31.12.2014  v sume  2 871 EUR, čo 
 je 101,98 %  čerpanie.  Ide o výdavky  za  poplatky  banke za vedenie účtu a za vykonaný  audit 
účtovnej závierky obce za rok 2013. 
   
Voľby roku 2014.
V roku 2014 boli voľby prezidenta I. a II. kolo, voľby do európskeho parlamentu a voľby do 
orgánov samosprávy. Celkovo boli rozpočtované prostriedky na voľby  2 956 EUR čo predstavuje 
100 % plnenie čerpania rozpočtu na túto položku. Čerpanie bolo za náklady s prípravou, 
vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb – Voľby prezidenta SR I. a II. kolo, Voľby do 
Európskeho parlamentu a Voľby do orgánov samosprávy. 
Transakcie verejného dlhu. 
Z rozpočtovaných  12 610 EUR  bolo skutočné  čerpanie  k  31.12.2014  v sume  12 302 EUR,  
čo je 97,55 %   čerpanie rozpočtu. Ide o splácanie úrokov  z  úveru  na  rekonštrukciu  Školský 
areál –  školská infraštruktúra  v sume 854,65 EUR ,  výstavba  nájomných bytov – 24 b. j. v
sume  5 178,24 EUR  ( ŠFRB),  výstavba  nájomných bytov – 24 b. j. v sume   2 654,29 EUR  
(úver 124 045 € )  a  výstavba kanalizácie  v sume 2 661,96 EUR  ( úver 105450 €), chodníky II. – 
952,44  EUR (úver 90 000 €).

Prehľad splátok úrokov z úveru.
REKONŠTRUKCIA  ZŠ s MŠ  –  úrok z úveru bol zaplatený za  rok  2010-2014  v  sume 
7 424 EUR.  

 NÁJOMNÝ DOM   24  b. j.  zo  ŠFRB :  - úrok z úveru  bol zaplatený za roky  2006 – 2014
v sume 47 940,13 EUR.

                   
NÁJOMNÝ DOM  24 b. j.  (úver 124 045 €)  -  úrok  z úveru  bol zaplatený  za  roky 
2007 – 2014  v sume   23 705,40 EUR.                              

KANALIZÁCIA   -  ( úver 105 450 €)  - úrok z úveru bol zaplatený  za rok 2012 – 2014 v
sume  8 955 EUR. 
                                                   
CHODNÍKY II. – úrok z úveru bol zaplatený v roku 2014 v sume 952,44 EUR (úver 90 000 €).

Cestná doprava - miestne komunikácie
Z rozpočtovaných   1 770 EUR   bolo  skutočne  k  31.12.2014  v  sume  1 620  EUR,  čo  
predstavuje  91,49 % čerpanie rozpočtu. Ide o  prevádzkové  výdavky obce za zakúpenie 
posypového vozíka a za vykonané autobusové spoje v obci cestou akciovej spoločnosti ARRIVA 
Nitra, a. s.. 

Nakladanie s odpadmi.
Z rozpočtovaných  43 814 EUR  bolo  skutočné  čerpanie k  31.12.2014  v sume  43 126 EUR,
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 čo je  98,43 %  čerpanie. Ide o prevádzkové náklady za spotrebu elektrickej energie  na zbernom 
dvore,  nákup  smetných  nádob, za odvoz  a  likvidáciu  komunálneho odpadu,  zneškodnenie  
odpadu   ( farby, oleje  a tuky,  žiarivky, opotrebované  pneumatiky,)  uloženie odpadu,  odvoz  
plastových   fliaš, odvoz   odpadu  do kom postarne,  odber  a  zhodnotenie  biologicky 
rozložiteľného odpadu  kompostovaním,  separovaný zber odpadu – plasty, sklo,  papier, zber 
elektrospotrebičov, za verejné obstarávanie v oblasti služby  v odpadovom  hospodárstve a  za 
vykonané práce správcom zberného dvora.  

Nakladanie s odpadovými vodami
Z rozpočtovaných  4 920 EUR  bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2014  v sume  4 809,87 EUR, čo 
je  97,76 % čerpanie rozpočtu. Výdavky boli čerpané za  zrážkovú vodu  a  nájom za  sklad 
materiálu  na povodeň.

Verejná zeleň.
Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 1 240 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014  v 
sume  1 017 EUR, čo  je 82,01  % čerpanie rozpočtu. Výdavky  boli čerpané na udržiavanie 
zeleného porastu, orezanie stromov v obci.

Rozvoj obce.
Z rozpočtovaných  15 042 EUR  bolo  skutočné  čerpanie k 31.12.2014  v sume  15 513 EUR,
čo  je  103,13 %  čerpanie rozpočtu. Ide  o  výdavky  za projekty verejného obstarávania na 
renováciu a rozvoj obce – Chodníky II., chodníky na cintoríne, spevnené plochy v areály MŠ, 
úprava plochy pred ZŠ, projekty na vytýčenie plynovodu v súvislosti s chodníkmi. 
Verejné obstarávanie – projekt výmena výplní otvorov na Dome služieb. 
Nákup materiálu, náradia a pracovných pomôcok na aktivačné práce pri správe a údržbe obce.  

Verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných  10 705 EUR  bolo skutočne  čerpané k  31.12.2014 10 685 EUR, čo
je  99,81 %  čerpanie rozpočtu. Ide o prevádzkové náklady za  spotrebu elektrickej energie  na 
VO  a  za údržbu a opravu VO,  montáž  a demontáž vianočnej výzdoby v obci

Správa bytov
Z rozpočtovaných  1 080 EUR  skutočné  čerpanie bolo  k  31.12.2014 v sume  848,32 EUR, čo 
 je 78,55  %  čerpanie rozpočtu. Ide o vyplatenú odmenu a odvody na úrazové poistenie pracovníka 
na dohodu, ktorý sa stará o chod čističiek pri  24 b. j. 

Všeobecná zdravotná starostlivosť.
Z rozpočtovaných 2 305 EUR  bolo skutočne  čerpané  k  31.12.2014 2 774,31 EUR, čo je
120,36  % čerpanie rozpočtu. Ide o  prevádzkové  náklady  na zdravotnom  stredisku  za  spotrebu 
elektrickej energie, plynu, vody  a za nájom DHM v detskej ambulancii. Náklady súvisiace s  
energiou  sú refakturované  nájomcom a sú príjmom obce.

Šport .
Z  rozpočtovaných 30 295 EUR  bolo skutočne  čerpané  k  31.12.2014   30 061 EUR, 
čo  je  99,23 %   čerpanie rozpočtu. Ide  o  prevádzkové  náklady  pre Šport Jacovce, ako sú 
energie ( elektr. energia a plyn ), voda,  nájomné za prenájom ihriska a bežný transfer
na činnosť pre šport  - futbalový oddiel, turistický oddiel,  stolno-tenisový oddiel, kolkársky
oddiel. 
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Knižnica
Z rozpočtovaných 7 850 EUR bolo skutočne čerpané 7 513,55 EUR. Tieto prostriedky boli použité 
na odmenu na dohodu pracovníčke knižnice, odvody do poisťovní, prevádzkové náklady na 
budovu, nákup kníh pre obecnú knižnicu. Táto je dostupná užívateľom 2 krát do tždňa. 

Kultúrne služby.
Z rozpočtovaných 15 740 EUR  bolo skutočné  čerpanie k  31.12.2014   15 760,59 EUR, čo 
je 100,13  % čerpanie rozpočtu. Čerpané náklady  boli za kultúrne a športové akcie usporiadané 
obcou – Fašiangy, Uvítanie deti do života, Deň učiteľov, Stavanie  mája, Deň  matiek, Deň  detí, 

   Jacovská vareška, Deň  vidieckej  ženy, II. ročník Memoriálu Antona Šveca, Memoriál Jana 
Dubného,  Quadrille European Dance festival, Jacovska futbalová mini liga,  Mariášový turnaj, 

   Florbalový turnaj, Oslavy 790. výročia založenia obce, Mikuláš, Silvester, kladenie vencov, 
gratulácie  80. 85  a  90  ročným  jubilantom.

   Náklady boli vynaložené aj na činnosť eRko klubu. Počas roka robili rôzne kultúrne činnosti ako 
detský letný tábor v Čičmanoch, oslavu výročia 15. narodeniny eRka, akciu „Vypni telku – zapni 
seba“, Detský čin pomoci a Deň radosti. 

Vysielacie a vydavateľské služby.
Z rozpočtovaných 535 EUR  bolo  skutočné  čerpanie  k  31.12.2014  394 EUR, čo  je 98,32  % 
čerpanie rozpočtu na opravu  rozhlasovej ústredne, a poplatok Slov gram.

Náboženské a iné spoločenské služby.
Z rozpočtovaných  4 180  EUR   bolo skutočné čerpanie k  31.12.2014   4 110 EUR,  čo 
je 98,32  % čerpanie rozpočtu.  Ide o prevádzkové  náklady  na  dom smútku a  cintorín, ako sú 
spotreba elektrickej energie a vody. Ďalšie náklady boli za ročnú údržbu  softvéru – cintorínsky  
poplatok a za práce pri správe a údržbe cintorína. 

Staroba - opatrovateľská služba
Z rozpočtovaných 12 839 EUR bolo skutočné čerpanie k  31.12.2014  12 710 EUR, čo  je  98,99 %
čerpanie rozpočtu.  Patria  sem  mzdové  prostriedky opatrovateliek  a  odvody  poistného  a 
povinný prídel do SF.  K 31.12.2014  sme mali 2 opatrovateľky  na čiastočne úväzky 
a  dohody,  ktoré  sa  starajú  celkom o  5 opatrovaných,  za vypracovanie  lekárskeho  posudku 
o odkázanosti fyzickej osoby. Ďalšie náklady boli za poskytnutý bežný transfer na spoločný úrad na 
zabezpečenie výkonu  pre účely poskytovania  opatrovateľskej služby.  
Na činnosť dôchodcov boli vynaložené prostriedky vo výške 752 EUR.                                             

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi.
Z rozpočtovaných  394 EUR  bolo  skutočné  čerpanie k  31.12.2014  v sume  394 EUR , čo  je  
100,00 %  čerpanie rozpočtu. Náklady  boli čerpané  za  školské  potreby   a stravu  pre  žiakov 
ZŠ s MŠ  ktorí sú v hmotnej núdzi. Náklady boli preplatené z ÚPSVR.

Vzdelávanie – školstvo.
Na školstvo boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 528 706 EUR, ktorých čerpanie bolo 
využité na 100,00 %.
                                                                          
                        
2) Kapitálové výdavky : 
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Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
145 107 EUR 143 745 EUR 99,06

v tom :         
Funkčná klasifikácia Rozpočet skutočnosť % plnenia
Detské ihrisko
Server
Výmena okien a dverí na DS

2 743
560

8 800

2 743,20
560,00

8 800,00

100,00
100,00
100,00

Projektové dokumentácie pre stavebné
objekty

714 674,00 94,40

Rozšírenie vedenia MR 845 844,75 99,97
Realizácia nových stavieb Chodník II. 121 245 119 926,57 98,91
Rozvody VO -  cintorín 10 200 10 196,54 99,96

Spolu 145 107 143 745,06 99,06
3) Výdavkové finančné operácie :
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
66 361 EUR 66 362,80 EUR 100,00 %

Z rozpočtovaných  66 361 EUR  na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie k 
31.12.2014  v sume 66 362,80 EUR,  čo   predstavuje  100,00%  čerpanie rozpočtu. Čerpanie bolo
 za  nájomné  byty   24 b. j. v sume  21 525,60 EUR  (ŠFRB) , nájomné  byty 24 b. j. v sume
 6 475,20 EUR,  rekonštrukcia školský areál Jacovce – školská infraštruktúra  v sume 16 488 EUR,
 kanalizácia v sume  15 624 EUR, vybudovanie ďalšej časti chodníkov – splácanie úveru v sume 
6 250 EUR.

4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou :

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
528 706 EUR 528 706 EUR 100,00 %

 Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou spolu  528 706 EUR
 z toho :
 Základná škola  s materskou školou                                                                 338 570  EUR
 Originálne kompetencie -  MŠ                                                                         102 741  EUR 
 Originálne kompetencie -  ŠJ                                                                             55 787  EUR
 Originálne kompetencie -  ŠKD                                                                         31 608  EUR

IV.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec  k  31.12.2014  eviduje tieto záväzky :
           - ŠFRB – úver                                                                                    516 257,02 EUR
           - voči bankám  - úver                                                                         245 496,28 EUR
           - pohľadávky                                                                                          2 329,09 EUR
      
1. Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu zo štátnym fondom rozvoja bývania vo forme úveru 
      na výstavbu nájomných bytov 24 b. j. č. 406/329/2006 v sume  691 860,85 EUR.  Úver  je     
      dlhodobý  s dobou  splatnosti  30  rokov  v  359  splátkach  t.j. do roku 2036.

Úver je splatený v sume  175 603,83 EUR za roky 2007 – 2014 . Zostáva nám splatiť úver 
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v sume  516 257 EUR.                       
2. Obec uzatvorila v roku  2007  zmluvu  o  termínovanom úvere  č. 30/010/07   v sume  

124 045,68 EUR  na  dofinancovanie výstavby nájomných bytov – 24 b. j. na technickú 
vybavenosť . Úver je s dobou splatnosti 20 rokov v 234 splátkach t.j. do 25.6.2027.Úver 
splácame   539,60 eur  mesačné od 1.1.2008.

      Úver je splatený v sume   45 320,31 EUR  za roky 2008 – 2014.  Zostáva  nám splatiť úver    
      v sume  78 725,37 EUR.
3. Obec  uzatvorila v  roku  2010  Zmluvu  o  terminovanom  úvere  č.  30/043/10  v sume  

81 420,68 EUR  na dofinancovanie  Projektu  rekonštrukciu školský  areál  Jacovce – školská   
      infraštruktúra  t. j. neoprávnené výdavky. Úver  je s dobou  platnosti  na  5  rokov. Splatnosť     
      úveru končí 21. 12.2015.  Úver splácame  1 374 EUR  mesačne.  Úver je splatený v sume  
      64 784 EUR za roky 2011 – 2014.  Zostáva nám splatiť úver v sume  16 636,68 EUR.
4. Obec uzatvorila v  roku 2012  Zmluvu o  termínovanom  úvere  č. 30/004/12  v  sume  
      105 444,23 EUR na financovanie investičnej akcie – vybudovanie časti kanalizácie obce.
      Úver je z dobou platnosti na 7 rokov.  Prvá splátka bola v  júli  2012  v  sume  1 302 EUR.
      Splatnosť úveru končí  04.04.2019.
      Úver je splatený v sume  39 060 EUR za rok 2012 - 2014. Zostáva nám splatiť úver v sume  
      66 384,23 EUR.

5. Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o termínovanom úvere č. 30/004/14 v sume 90 000,00 
EUR na dofinancovanie projektu Chodníky II. Úver je splatný 1. 7. 2020. Úver splácame 
v sume 1 250 EUR mesačne. Úver je splatný v sume 6 250 EUR.  Zostáva splatiť 83 750 EUR. 

Pohľadávky obce Jacovce celkom 2 329,09 EUR.                                             
Z toho pohľadávky z daňových príjmov obcí v sume  670 EUR   tvoria  nedoplatok  za  nevýherne 
hracie  prístroje za rok 2010. 
Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume  1 659,09 EUR tvoria  nájom za 24 b. j. v sume 196,97 
EUR, za  neuhradenú faktúru za TKO  v sume  181,77 EUR,  pohľadávky z preplatku energií 
a vodného v sume  743,54 EUR,  pohľadávka v sume 528,53 EUR za uhradený pohreb občana 
obce Jacovce,  pohľadávka z preplatku zaplatených príspevkov na spoločný úrad – pozemné 
komunikácie v sume 8,28 EUR. 

Záväzky  obce Jacovce  celkom :                                                                   40 321,17 Eur             
                                 
                                 -     voči spoločnému úradu                                                   54,49 Eur
                                 -     voči dodávateľom                                                     18 791,88 Eur   
                                 -     voči zamestnancom  - mzdy 12/14                           12 282,25 Eur 
                                 -     voči soc. a zdravot. poisťovne – odvody                    6 961,70 Eur     
                                 -     voči Daňovému úradu – preddavková. daň                2 230,85 Eur  

5.  Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch :

      VÚB      Topoľčany   - BÚ .............................................................................             1 028,77  Eur        
      VÚB      Topoľčany –  ZŠ ..............................................................................                 23,28  Eur   
      Príma  banka  Topoľčany  - BÚ  ....................................................................          27 195,28 Eur             
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      Príma  banka  Topoľčany  - Fond  opráv ......................................................           25 520,61 Eur             
      Príma  banka  Topoľčany  - Fin. zábezpeka  ................................................          24 213,58 Eur  
      VÚB   Topoľčany  - SF  ..................................................................................              294,67 Eur     
        
Stav na účte 221 – Základný bežný účet, ktorý tvoria zostatky jednotlivých bankových účtov je 
78 276,19 Eur v tom sú cudzie zdroje a sociálny fond v sume 71 623,49 Eur.

V. Tvorba a použitie rezervného, sociálneho fondu a fondu opráv
Obec vytvára  rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.  O použití 
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

          

Fond rezervný Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2014 25 536,87

Prírastky - z prebytku hospodárenia 24 106,63
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 43 614,60
Konečný zostatok k  31.12.2014 6 028,90

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2014 76,72 
Prírastky - povinný prídel – 1,  %                   697,31
Úbytky   - závodné stravovanie                    479,36
Konečný zostatok  k 31.12.2014                                          294,67

Fond opráv
Tvorbu a použitie fondu opráv – 24 b. j.

Fond opráv Suma v Eur
Začiatočný stav k  1.1.2014 20 011,72  
Prírastky  11 231,75 
Úbytky   5 722,86

KZ k 31.12.2014                                          25 520,61

 VI. Bilancia aktív a pasív  k  31.12.2014  v  Eur .
 
                                                                           
  A K T Í V A 

          Názov  ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014
Neobežný majetok spolu 3 220 976,36 3 257 338,35
Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 419,58    955,38    

Dlhodobý hmotný majetok 2 876 741,57 2 912 567,76
Dlhodobý finančný majetok    343 815,21 343 815,21
Obežný majetok spolu 133 592,50 103 952,81
Z toho :
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Zúčtovanie medzi subjektmi VS 25 428,51 23 347,53

Pohľadávky 2 259,62 2 329,09
Finančný majetok 105 904,37 78 276,19
Časové rozlíšenie 1 190,29 1 209,17
SPOLU 3 355  759,15 3 362 500,33

    P A S Í V A

Názov ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014
Vlastné zdroje krytia majetku 1 190 990,25 1 239 120,22
 Z toho :
Výsledok hospodárenia             30 528,66            -28 664,01
Záväzky    824 230,89 856 163,97

Z toho :
Rezervy zákonné 20 071,75 9 042,23
Zúčtovanie medzi subjektmi VS     564,81 360,01
Dlhodobé záväzky  582 008,37 560 944,28
Krátkodobé záväzky     21 252,48 40 321,17
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci  200 333,48 245 496,28
Časové rozlíšenie 1 340 538,01 1 267 216,14
SPOLU           3 355 759,15           3 362 500,33

VIII.  Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2014

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej 
bilancie.

1./  Hospodársky   výsledok podľa § 10 ods.3 písmena a, b, c zákona 583/2004 Z. z.

                                          bežné                       kapitálové             fin. operácie               spolu :
Príjmy obce                928 260,30 eur           10 475,00 eur           90 000 eur              1 028 735,30 eur 
Príjmy vl. ZŠ s MŠ       11 541,00 eur                                                                                11 541,00 eur
Výdavky obce            339 228,52 eur          143 745,06 eur          66 362,80 eur            549 336,38  eur
Výdavky ZŠ s MŠ     528 706,00  eur               -                           -                                 528 706,00  eur

                                                                                                   –––––––––––––
                                    Hospodárky výsledok                                                   - 37 766,08  Eur   

Finančné operácie výdavkové obsahujú v plnej výške splátky úverov.

2./  Hospodársky výsledok podľa § 10 ods.3 písmena a, b ako zdroj tvorby rezervného  fondu
podľa § 15 ods. 4 a § 16 ods. 6 cit. zákona:

                                                         bežné                          kapitálové               spolu     
Príjmy obce                                928 260,30 eur             10 475,00 eur             938 735,30  eur  
Príjmy vl. ZŠ s MŠ                        11 541,00 eur                                                  11 541,00  eur  
Výdavky obce                            339 228,52 eur           143 745,06 eur             482 973,58  eur
Výdavky ZŠ s MŠ                       528 706,00  eur                                              528 706 ,00  eur 

                                                                                                                       ––––––––––––-   
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                                                          Hospodársky výsledok                             - 61 403,28 Eur   

Nevyčerpané finančné prostriedky  zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
360,01 EUR, a to na : 
-  cestovné žiakov ZŠ s MŠ vo výške 360,01 Eur

3./  Hospodársky výsledok z akruálneho (nákladového ) účtovníctva za rok 2014

       Trieda   6   výnosy                                                                                    693 515,90  eur 
       Trieda   5   náklady                                                                                   722 179,91  eur  
                                                                                                                  ––––––––––––––––
                                     Hospodársky výsledok                                                 - 28 664,01  eur

Podľa § 6 cit. zákona súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú
prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie
( úver ).
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

IX. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Obec Jacovce nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, a preto nevykazuje žiadne náklady
a výnosy z podnikateľskej činnosti.

X. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec Jacovce  v účtovnom období roka 2014 neposkytla záruky.

XI. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku.
Obec nadobudla v roku 2014 po ukončení komisie ROEP-u pozemky, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č.
1506 v sume 76 594,98 EUR. 
Do majetku sa zaradilo rozšírenie miestneho rozhlasu pri 24 bytovej jednotke, výmena okien na dome služieb,
chodníky  na  Májovej  ulici,  v  cintoríne,  v materskej  škole,  spevnené  plochy  v základnej  škole  a verejné
osvetlenie na cintoríne. 

Stručné vyhodnotenie činnosti obce za rok 2014

         Obec Jacovce v roku 2014 zamerala svoje úsilie predovšetkým na prípravu projektov pre
získanie finančných zdrojov z euro fondov, na prípravu projektu Rekonštrukcia školskej družiny,
domu služieb, kultúrne a športové akcie.  V roku 2014 obec pokračovala so stavebnými prácami na
rekonštrukcii chodníkov – práce naviac II.  projektu Renovácia a rozvoj obce, v rámci tejto akcie
bol dobudovaný chodník až po obec Továrníky, chodník s verejným osvetlením k Domu smútku,
obnovili sme chodník a plochy v objekte Materskej škôlky, upravili sme vjazd v objekte Základnej
školy, odvodnenie pre budovou Kolkáreň, upravili sme zelený pás na ul. Májová od námestia až po
kataster s obcou Továrníky, práce boli úspešné ukončené a skolaudované. 
V oblasti vzdelávania sa snažíme dopĺňať obecnú knižnicu novými knihami. Udržujeme prostredie
pre  život,  snažíme  sa  udržiavať  čistotu  a poriadok  v obci,  aby  sa  netvorili  čierne  skládky  –
pravidelný vývoz komunálneho odpadu, separovaný zber, vykonávame prenesený výkon v oblasti
životného  prostredia  :  ochrana  prírody  a krajiny,  ochrana  pred  povodňami  a ochrana  ovzdušia.
Služby  občanom  a sociálne  služby  –  snažíme  sa  vychádzať  občanom  v ústrety,  čo  sa  týka
vybavovania  rôznych  záležitostí,  ale  i pomoc  rodinám  v oblasti  opatrovateľskej  služby.  Obec
Jacovce tiež zabezpečovala bežné funkcie a služby pre občanov, ako verejné osvetlenie,  čistenie
a kosenie verejných priestranstiev a cintorína, opravu budov, ktoré spravuje a pod.
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V oblasti kultúry a športu boli zorganizované tradičné podujatia, ktoré už majú v obci svoju obľubu
ako fašiangy s pochovávaním basy, oslava dňa matiek, oslava dňa detí, Jacovská vareška- súťaž vo
varení  gulášu,  hodová  zábava,  kultúrny  program  pri  príležitosti  790.  Výročia  prvej  písomnej
zmienky  o obci  (šláger,  vokálny  koncert  ...),  súťaž  „Originálny  erb  vyhráva“,  kde  úlohou  bolo
zhotoviť  netradičnou  technikou  a z netradičného  materiálu  erb  obce,  súťaž  mala  veľký  úspech,
posedenie  s dôchodcami,  príchod  Sv.  Mikuláša  spojený  s rozsvietením  vianočného  stromčeka
a vianočnej  výzdoby,  Silvester   a iné.  Z činnosti  eRka  klubu  boli  organizované  rôzne  kultúrne
činnosti ako letný detský tábor v Čičmanoch, oslava 15. výročia narodeniny eRka, akcia „Vypni
telku – zapni seba“, „Detský čin pomoci“ a „Deň radosti“.  V obci  máme kultúrny dom vo veľmi
zlom technickom stave,   preto  všetky  kultúrne  akcie  sa  uskutočňujú   na  miestnom futbalovom
ihrisku, v škole  alebo  zasadačke PPD. 
Administratíva – týka sa práce obecného úradu v rámci zákonných predpisov, je to výkonný orgán
obce. V niektorých oblastiach sa nám darí viac , v iných menej.
Z ministerstva financií SR nám bola poskytnutá dotácia na projekt Výmena okien a dverí na dome
služieb,  z NSK  (VÚC)  MAS  SOTDUM  sme  dostali  dotáciu  na  výstavbu  detského  ihriska.
Z Nitrianskeho samosprávneho kraja nám boli poskytnuté dotácie na projekt Október – Mesiac úcty
k starším, Jacovské hody, Oslavy 790. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jacovce, Jacovská
juniáda, Gajdovanie a divadelné predstavenie. Z ÚPSVaR sme dostali dotáciu na aktivačné práce na
projekt formou menších obecných služieb, uchádzač o zamestnanie, dávky v hmotnej núdzi a podľa
§ 50j.   

 XII.  Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce :

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 
           a/. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 .
           b/. Správu  audítora z overenia ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2014.
           c/. Vyčíslený hospodársky výsledok v bode 1 a 3.

2 a) Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje 
Prerokovanie Záverečného účtu obce Jacovce za rok 2014 je  v zmysle § 16, ods. 8 zákona
č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvára z výrokom :

              „  celoročné hospodárenie obce Jacovce za rok 2014 
                                 sa schvaľuje bez výhrad „.

2 b) Vyčíslený hospodársky výsledok vo výške  -61 403,28 EUR . Obec rezervný fond netvorí.

  
                                                    
V  Jacovciach dňa    31.05.2014

Vypracovala : Daniela Kúdelová

Vyvesené pred OcZ:   8.06.2015
Zvesené po OcZ :              
vyvesené po OcZ : 
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Zvesené po OcZ : 

                                                                                                           Jaroslav Božik
                                                                                             starosta obce

Dôvodová správa

Záverečný účet obce Jacovce za rok 2014 bol spracovaný  podľa ustanovení  § 16 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách predkladá územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec je povinná po skončení rozpočtového roka súhrne spracovať údaje o rozpočtovom

hospodárení do záverečného účtu a tento predložiť na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
V záverečnom účte je detailne spracovaný rozbor hospodárenia Obce Jacovce za rok 2014 osobitne

za príjmovú a výdavkovú časť.

Záverečný účet obsahuje

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív k 31.12.2014 za obec bez rozpočtovej organizácie,

c) prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 (záväzky a pohľadávky),
d) tvorbu a použitie sociálneho fondu a fondu opráv.

Obec Jacovce splnila povinnosť vyplývajúcu z § 16, ods. 3 a účtovnú závierka k 31.12.2014 bola
overená nezávislým audítorom, k čomu správu nezávislého audítora prikladám.

Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 16. ods. 7 pred schvaľovaním zverejnený na vývesnej
tabuli obecného úradu v Jacovciach na pripomienkovanie.

Pripomienky k záverečnému účtu neboli.
Doporučujem, aby sa prerokovanie Záverečného účtu obce Jacovce za rok 2014 v zmysle § 16,

ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších prepisov uzatvorilo výrokom:

„ celoročné hospodárenie obce Jacovce za rok 2014
sa schvaľuje bez výhrad“.
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