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Záverečný účet Obce Pohranice
za rok 2013

V Pohraniciach, máj 2014

2

ZÁVEREČNÝ ÚČET
Obce Pohranice za rok 2013

Postavenie obce.
Obec Pohranice je samostatný územný samosprávny a právny celok SR, združuje osoby,
ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnická osoba, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Účtovníctvo obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zák. č.
562/03, zák. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z. zákona č.
198/2007 Z. z. zákona č. 540/2007, zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z.,
zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z. zákona č.
492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z. a zákona č. 547/2011 a
podľa opatrenia MF SR č. MF/16 786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Účtovnícky program dodala firma: KEO, s. r .o Záhorce

Rozpočet obce.
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavený na obdobie jedného
kalendárneho roka schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 Uznesenie č.
7/2012, bod 3, písmeno D. Upravený bol 26.06.2013, uznesenie č. 4/2013, bod 2, písmeno
B, druhá úprava 27.08.2013, uznesenie č. 05/2013, bod 2, písmeno B a tretia úprava bola
12.12.2013, uznesenie č. 08/2013, bod 2, písmeno B. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a
výdavkovú časť. Príjmová časť pozostáva z príjmov bežného rozpočtu,
príjmov
kapitálového rozpočtu a príjmov z finančných operácií. Príjmy bežného rozpočtu tvoria
najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov, príjmy z podielových daní zo štátneho
rozpočtu a prijmi z pokút. Príjmami kapitálového rozpočtu sú najmä príjmy z transferov
z Ministerstva životného prostredia SR, príspevky z EÚ a príspevku ŠR a transferov mimo
verejnej správy.
Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov
kapitálového rozpočtu a výdavkov finančných operácii. Výdavky bežného rozpočtu tvoria
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najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a
výdavky na výkon prenesených a originálnych kompetencií matričnej činnosti a
v školstve. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria všetky investičné výdavky. Súčasťou
rozpočtu obce sú aj výdavkové finančné operácie splácanie úveru.
Tabuľková časť
I Príjmy a výdavky /v celých €/: /Výkaz FIN 1-04/
Rozpočet

Rozpočet

schválený
Príjmy bežný rozpočet
528.062,00
Výdavky bežný rozpočet
- 345.930,00
Výdavky ZŠ VJM
- 114.500,00
Rozdiel BR /príjmy – výdavky/
67.632,00

upravený
596.756,00
- 414.887,00
- 118.979,00
62.890,00

Príjmy kapitálový rozpočet
Výdavky kapitálový rozpočet Rozdiel KR/príjmy – výdavky
Výsledok hospodárenia

-

Príjmy finančné operácie
Výdavky finančné operácie
Rozdiel /príjmy – výdavky/

78.680,00
18.294,00
60.386,00
128.018,00

0
- 125.018,00
-125.018,00

203.824,00
80.183,00
123.641,00
186.531,00

46.283,00
- 173.308,00
-127.025,00

Skutočnosť
596.742,83
- 414.901,17
- 118.979,17
62.862,49

-

203.819,73
80.181,61
123.638,12
186.500,61

46.282,97
- 173.314,49
-127.031,52

% plnenia
100,00
100,00
100,00
prebytok

100,00
100,00
prebytok
prebytok

100,00
100,00
schodok

Výsledok hospodárenia: prebytok vo výške 59.469,09 €, z toho čiastka 47.756,68 € sú prostriedky zo
štátneho rozpočtu na zateplenie budovy ZŠ VJM, čiastka 181,00 € sú prostriedky z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra na zachovanie stravovacích návykov pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia ktorý obec prevedie v roku 2014 na potravinový účet. Ostatné finančné
prostriedky v čiastke 11.531,41 € potrebuje obec na úhradu výdavkov, ktoré neboli uhradené v roku 2013.
II. Bilancia aktív – pasív /v eurách €/:
Aktíva celkom:
Pasíva celkom

Stav k 01.01.
5.004.294,35
5.004.294,35

Stav k 31.12.
4.888.874,45
4.888.874,45

III. Prehľad o vývoji dlhu v €:
Obec uzatvorila v roku v roku 2007 Zmluvu o poskytnutí podpory na výstavbu nájomných bytov
v bytovom dome 4x6 b.j. Pohranice, so Štátnym fondom rozvoja bývania vo forme úveru v sume
27.916.000,00 Sk pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a doby splatnosti 30 rokov. Splátky úveru sú mesačne
vo výške 2.980,45 € , a sú zložené zo splátky istiny a z úrokov zostatok k 31.12.2013: 751.067,75 €
Na dobudovanie výstavby nájomných bytov a technickej vybavenosti k 4x6 b.j nájomných bytov si
obec zobrala úver z Dexia banky v roku 2008 v čiastke 5.000.000,00 Sk. Tento úver obec spláca mesačne
v čiastke 691,53 €, zostatok úveru k 31.12.2013 je čistka 123.094,74 € .
Na rekonštrukciu miestnych komunikácií Pohranice etapa II v rámci Opatrenia č. 3.4.2. Obnova
a rozvoj obcí si obec uzatvorila dňa 07.09.2010 Zmluvu o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) úver
v čiastke 447.863,37 EUR uvedená čiastka v roku 2010 bola aj vyčerpaná. Z úveru obec splatila čiastku
289.359,98 €, zostatok úveru k 31.12.2013 je čiastka 12.237,46 €.
Na rozšírenie Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranice uzatvorila obec „ Zmluvu
o terminovanom úvere dňa 20.10.2009. Výška úveru je 132.750,00 €, uvedený úver bol dodatkom upravený
na čiastku 97.555.81 € z uveru bolo k 31.12.2012 uhradené 37.365,81 € zostatok k 31.12.2013 činí
60.190,00 €.
Na rekonštrukciu domu smútku si obec zobrala preklenovací úver v čiastke 91.153,02 €, v priebehu
roku 2013 z uvedeného úveru sme splatili čiastku 12.366,82 € zostatok k 31.12.2013 činí 0 €.
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Obec má ešte uzatvorenú s Dexia bankou Zmluvu o kontokorentnom úvere k účtu č. 0985170003/5600
na povolený debetný zostatok vo výške 14.500 € k 31.12.2013 bol kontokorentný účet vyrovnaný.
Obec v roku 2012 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí preklenovacieho úveru v čiastke 69.864,00 € na
dokončenie kanalizácie na Obdokovskej ceste tento úver obec uhradila z poslednej žiadosti o úhradu na
projekt „Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranice“ stav úveru k 31.12.2013 činí 0 €.
O ďalší preklenovací úver obec požiadala Primabanku Slovensko a.s. v čiastke 8.832,81 € z dôvodu
realizácie rekonštrukcie parku v strede obce a pri súsoší Božského srdca stav úveru k 31.12.2013 je 2.658,09
€.
Záväzky voči zamestnancom ........................................... 9.250,53
Záväzky voči daňovému úradu........................................... 1 353,56
Záväzky voči inštitúciám soc. zabezpečenia.................... 6.649,25
Záväzky voči dodávateľom.............................................. 23.739,44
Pohľadávky z miestnych daní a poplatkov...................... .25.213,46
IV. Fondy obce /v €/:
Rezervný fond :
Fond ZMO :
Sociálny fond:

počiatočný stav
23.30
52,65
68,34

tvorba
0
0
1.248,36

€
€
€
€
€

použitie
0
0
1.171,49

zostatok
23,30 €
52,65 €
145,21 €

V. Hospodárska činnosť obce /v €/:
V roku 2013 sa nevykonávala na úseku odvádzania kanalizácie.
Príjmy:
12.583,56
Výdavky:
- 21.678,94
Rozdiel:
-9.095,38
VI. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce:
Obec nemá príspevkové organizácie
VII. Prehľad o poskytnutých zábezpekách podľa jednotlivých príjemcov:
Zábezpeky neboli poskytnuté
VIII.. Vzdelávanie /v €/:
Príjmy celkom dotácie :
Prenos z roku 2012 do roku 2013 čiastka 3.050,00 € normatívne prostriedky
Prenos z roku 2012 do roku 2013 čiastka 1.195,00 € nenormatívne prostriedky na dopravné.
Obci v roku 2013 boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté nasledovné fin. prostriedky na vzdelávanie
na prenesené kompetencie: 159.867,00 € normatívne
z toho – mzdy a odvody: ........................ 141.096,00 €
z toho – prevádzkové náklady .....................
18.771,00 €
na prenesené kompetencie:
2.222,00 € nenormatívne vzdelávacie pouk
na prenesené kompetencie:
3.252,00 € nenormatívne dopravné
na prenesené kompetencie:
767,00 € nenormatívne sociálne z
nevýhod.
na prenesené kompetencie: 18.173,00 € nenormatívne výmena okien ZŠ
VJM
na prenesené kompetencie
1.070,00 € nenormatívne výchova
a vzdel.MŠ
Z darov od subjekt. mimo VS
885,00 € program „Školské ovocie a
mlieko“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkom
186.236,00 €
Ďalej boli obci poskytnuté kapitálové finančné prostriedky na havarijný stav v čiastke 71.004,00 €
z uvedenej čiastky boli požité prostriedky vo výške 42.081,00 € na zateplenie budovy ZŠ VJM, nepoužité
prostriedky v hodnote 28.923,00 € sa preniesli do roku 2014.
Prenos z roku 2013 do roku 2014 čiastka 18.173,00 € nenormatívne finančné prostriedky na výmenu okien
v ZŠ VJM.
Prenos z roku 2013 do roku 2014 čiastka 233,00 € nenormatívne finančné prostriedky na dopravné.
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V roku 2013 bola poskytnutá dotácia z KŠÚ na Materskú školu v Pohraniciach na predškolskú výchovu
v čiastke 1.070,00 €
Čerpanie dotácií podľa subjektov:
- ZŠ VJM – Pohranice :

122.588,00 €

/ v tom:
v tom:

v tom:

1.530,00 € na vzdel. poukazy
3.252,00 € na dopravné/ prenos z
roku 2012 do roku
2013
čiastka 1.195,00 €
767,00 € na sociálne

z nevýhod.
- ZŠ VJS – l-4 Pohranice:

164.902 €

692,00 € na vzdel. poukazy./

/ v tom:

- na spoločné náklady školstva

10.961,36 €

Na program „Školské ovocie

885,00 €

/ poistky budov, údržba programu na mzdy

atd
- MŠ Pohranice:
výchovy

1.070,00 €

ovocná šťava a mlieko
/nákup škol. pomôcok do predškolskej

a spotrebný materiál na chod primárneho
vzdelávania /

IX. Zostatky fin. prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch:
VÚB – Nitra ............................................................... 3.874,25 €
DEXIA BANKA – Nitra ./BÚ/.................................
896,07 €
Na účte hospod. činnosti .............................................
504,34 €
Na potravinovom účte ................................................
912,56 €
Na dotačnom účte /udržiavací poplatok/ ...................... 47.937,68 €
Fond zveľaďovania majetku obce ................................
52,65 €
Účet sociálneho fondu .................................................
145,21 €
Účet fondu rezerv ......................................................
23,30 €
Stav fin. prostriedkov v pokladni obce ......................... 2.847,16 €
DEXIA BANKA – Nitra /dotačný účet/.........................
5,25 €
Bank. účet bezpoplatkový ................................................. 408,27 €
Spolu
57.606,74 €
v tom cudzie peniaze:
- výmena okien ZŠ VJM 18.173,00 €, havarijný stav na ZŠ VJM 28.923,00 €
- mzdy učiteľov za XII. mesiac 2013 ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ 9.436,74 €
X. Stav cenín
Poštové známky v čiastke .....................................
110,55 €
Stravné kupóny ........................................................... 194,70 €
XI. Návrh na finančné vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2013
ponechať na krytie výdavkov neuhradených v roku 2013
Aktíva:
Konečný stav k 31.12.2013 v €
Dlhodobý nehmotný majetok: Stav nehmotného majetku v priebehu roku 2013
22.565,91
Odpisy majetku za rok 2013 činili
- 762,00
Pozemky: zmena z dôvodu nakúpu a predaja pozemkov
94.708,76
Dlhodobý hmotný majetok
Stavby: pribudli Rekonštrukcia sociálnej budovy TJ 139.679,94 €
Rekonštrukcia terasa, chodník MŠ
3.291,68 €
Rekonštrukcia chodníka Sv.Vendelín 5.173,58 €
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Pokr.rekonštrukcie chodníka pri Sv. Ján 7.736,20 €
Zarad. Ohrady okolo cintorína
5.661,39 €
nevyradila sa žiadna stavba
Stavby:
Oprávky: odpisy stavieb v roku 2013 činili čiastku
Stroje prístroje a zariadenia: pribudol kamerový systém 7.509,00 €

5.514.294,73
- 1.293.204,29
25.522,84
- 15.507,60
14.762,51
- 14.762,51

Oprávky : odpis majetku v roku 2013 činili čiastku
Dopravné prostriedky: Stav doprav. prostriedkov
Oprávky: odpisy dopravných prostriedkov v roku 2013
Drobný dlhodobý hmotný majetok: v roku 2013 sa nezvýšil
Oprávky: odpisy DDHM v roku 2013

-

Ostatný dlhodobý hmotný majetok: obec nadobudla v roku 2013 v čiastke
1.200,73 €.
Oprávky: odpisy ODHM v roku 2013
Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku: - nedokončené investície
obce v roku 2013 – kanalizácia obce
84.455,23 €
- spoločenský dom
1.852,22 €
- centrum voľného času
3.087,03 €
- zníženie energet.nároč. ZŠ VJS
1.800,00 €
- príprava rek. miest.komunikácii III.eta. 11.817,02 €
- rozšírenie vodovodu
287,90 €
- obstarávanie pozemkov ........................ 1.375,65 €
- zníženie energetick.nároč. KD ...........
4.628,70 €
- elektrifikácia vinohradov
25.777,60 €
- vodovodná prípojka k 4rod. domom
1.771,90 €
- obnova oplotenia pri dome smútku
5.428,66 €
- plynofikácia priemyselnej predajne
1.168,84 €
- rekonštrukcia chodníkov info tabula .
40,00 €
- zateplenie ZŠ VJM .................................. 42.081,12 €
- protekty rozšírenie ČOV 1200 obyv.
100,00 €
- pamätná tabula cintorín..........................
220,00 €
Obstarávanie ostat. finančného majetku Ponitrianske združenie pre separovaný zber
Ostatný dlhodobý finančný majetok: v ZsVAK Nitra máme majetkový podiel
Materiál na sklade: je evidovaný na podsúvahových účtoch a taktiež sa eviduje
v knihe materiálových zásob, kde zapisuje postupne podľa
druhu a doby nákupu - hodnota potravín ŠJ
a ostatného materiálu
Pohľadávky: tvoria neuhradené dane z nehnuteľností, neuhr. nájomné a neuhr. poplatky
Finančný majetok: je evidovaný stav peňažných prostriedkov na účtoch v bankách,
cenné papiere a peniaze v pokladni
Časové rozlíšenie náklady budúcich období ..................................................................
Celkom stav aktív

Pasíva:
Nevysporiadaný výsl. hosp. minul. rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie :
Krátkodobé rezervy:
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
Ostatné dlhodobé záväzky:
Sociálny fond: je zostatok účtu sociálnych prostriedkov
Krátkodobé záväzky: dodávatelia,
prijaté preddavky
nevyfakturované dodávky
nevyplatené mzdy,

46.782,73
5.386,24

15.154,15
- 3.904,51
180.563,21

7.190,00
206.275,85

755,70
7.762,23
25.401,91
57.911,99
2.749,08
4.888.874,45

Konečný stav k 31.12.2012
1.430.726,08
-113.188,56
95.354,00
47.937,68
751.067,75
145.21
23.739,44
9.839,32
7.632,08
9.250,53
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odvody zúčtov. s orgánmi soc. a zdrav.poist.
priame dane
iné záväzky /zálohy/
účet pri združení
Dlhodobé záväzky: úver
Bankový úver:
Výnosy budúcich období
Celkom pasíva:

6.649,25
1.353.56
1.261,56
4.793,00
198.180,29
2.414.133,26
4.888.874,45

O b e c P o h r a n i c e, 951 02 P o h r a n i c e
Záverečný účet obce Pohranice
- textová časť
I. Zdôvodnenie jednotlivých položiek v príjmovej časti :
- Príjmová časť rozpočtu sa v priebehu roku napĺňala podľa schváleného rozpočtu.
Plnenie v bežnom rozpočte bolo v nasledovných položkách:
Tuzemské bežné transfery zo ŠR na školstvo prenesené kompetencie plnenie 159.867,00 €
Tuzemské bežné transfery zo ŠR na zateplenie okien v ZŠ VJM plnenie 18.173,00 €.
Tuzemské bežné transfery zo ŠR na zmluvy na 50 j
plnenie 10.384,12 € z Úradu
práce a sociálnych vecí na povodňové práce.
Tuzemsky transfer – dopravné pre žiakov plnenie 3.252,00 € – rozpočtovaná položka bola
dodržaná.
Tuzemsky transfer – na životné prostredie plnenie 112,90 € - rozpočtovaná položka bola
dodržaná.
Tuzemsky transfer – na cestnú dopravu a miestne komunikácie plnenie 58,33 €.
Transfer z rozpočtu VÚC Nitra na športový deň plnenie 200,00 €.
Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve v čiastke 211.768,72 oproti roku 2012
bola zvýšená o 14 %.
Daň z nehnuteľností z pozemkov bola naplnená v čiastke 46.538,81 € rozpočtovaná položka
dodržaná vzhľadom k upravenému rozpočtu.
Daň z nehnuteľností zo stavieb naplnená v čistke 23.507,76 € rozpočtovaná položka dodržaná
vzhľadom k upravenému rozpočtu.
Pri daniach z nehnuteľností obec za rok 2013 vykazuje nedoplatok v čiastke 6.582,29 €.
Poplatky za užívanie verejného priestranstva plnenie 600,00 € naplnené.
Poplatky za komunálne odpady a drob. stavebné odpady plnenie na 16.537,19 € obec
vykazuje nedoplatok pri uvedenom poplatku za rok 2013 v čiastke 3.420,83 €.
Príjmy z prenajatých bytov plnenie 47.255,77 € obec vykazuje nedoplatok v čiastke 3.128,86 €.
Príjmy z prenajatých budov vo vlastníctve obce plnenie 11.345,42 € očakávaný príjem sa
nenaplnil .
Príjmy zo správnych poplatkov: plnenie v čiastke 3.912,50 € z dôvodu zmeny v zákone
o hazardných hrách sa obci znížil príjem zo správnych poplatkoch o 3000,00 €.
Príjmy za predaj výrobkov: plnenie v čiastke 4.784,98 € rozpočtovaná položka dodržaná..
Príjmy z poplatkov za jasle a škol. družinu v čiastke 1.283,80 € oproti roku 2012 sa príjem
mierne zvýšil z dôvodu zvýšenia poplatkov na rok 2013.
Príjmy z poplatkov za stravu: v čiastke 2.085,38 € rozpočtovaná položka bola dodržaná.
Poplatky a platby za prebytočný majetok PVC vrecia a KUKA nádoby: plnenie v čiastke
290,00 €
Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd plnenie v čiastke 12.583,56 € obec vykazuje
nedoplatok v
v čiastke 279.86 €.
Príjmy z vrátených platieb: plnenie v čiastke 10.046,82 €, z dôvodu neuhradenia fakturovaných
služieb.
Príjmy z výťažkov lotérií: plnenie 229.18,00 €
Príjmy z dobropisov v čiastke 837,36 €
Kapitálový transfer za DPH na dom smútku v čiastke 16.852,65 €.
Kapitálový transfer na zateplenie ZŠ VJM v čiastke 71.004,00 €..
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Kapitálový transfer fondov EU na dokončenie rekonštr. Chodníkov Sv Vendelína Sv. Ján
v čiastke 7.158,51 €
Kapitálový transfer zo ŠR na dokončenie rekonštr. Chodníkov Sv Vendelína Sv. Ján
v čiastke 1.789,63 €
Kapitálový transfer fondov EU za úhradu poslednej žiadosti o nenávratný príspevok na
dokončenie kanalizácie III. etapa v obci Pohranice v čiastke 84.431,77 €
Kapitálový transfer zo ŠR za úhradu poslednej žiadosti o nenávratný príspevok na
dokončenie kanalizácie III. etapa v obci Pohranice v čiastke 9.933,15 €
Kapitálový príjem z predaja pozemkov – v čiastke 4.608,71 €.
Kapitálový transfer z VÚC na rekonštrukciu chodníka a terasy v MŠ v čiastke 2.041,31 €.
Prijatý úver na dokončenie kanalizácie v obci v čiastke 10.443,50 €.

Výdavková časť rozpočtu obce sa čerpala prevažne podľa schváleného rozpočtu zvýšené, alebo znížené
čerpanie bolo v nasledovných kapitolách:
Správa obecného úradu – chod obecného úradu: čerpané v čiastke 101.926,48 €.
Správa obecného úradu - poslanci náklady: na chod úradu čerpané v čistke 2.380,11 €.
Správa obecného úradu spravovanie www.stránky: plnenie v čiastke 1.452,10 € sme v rámci
rozpočtových opatrení znížili výdavky.
Správa obecného úradu kontrola a audit: plnenie v čiastke 4.243,75 € rozpočtovaná položka bola
dodržaná.
Všeobecné a verejné služby – matrika: čerpanie v čiastke 3.828,00 € prostriedky boli oproti roku
2012 mierne navýšené.
Všeobecné a verejné služby – REGOB: čerpanie v čiastke 266,08 €.
Všeobecné a verejné služby – voľby do NR SR čerpané v čiastke 955,72 €.
Civilná obrana: plnenie v čistke 127,61 € na odmeny skladníka CO materiálu.
• Transféry všeobecnej povahy plnenie na 100 % nakoľko obec poskytla transfery pre neziskové
organizácie pôsobiace v našej obci v nasledovných čiastkach:
 Csemadok
1.000,00 € finančný príspevok
 Detský folklórny súbor Venček.
452,29 € úhrada materiálových výdavkov
 Kynológom
330,00 € finančný príspevok
 Jednota dôchodcov na Slovensku
330,00 € finančný príspevok organizácia Pohranice
•
Cestovný ruch – reklama obce : plnenie v čiastke 1.210,10 € za reklamné predmety na
reprezentáciu a reklamu obce.
Ochrana životného prostredia čerpané v čiastke 11.798,67 € na mzdy pre pracovníkov na ochranu
pred povodňami a na drobný spotrebný materiál..
Rozvoj bývania obč. vybavenosť 4x6 BJ: čerpané v čistke 18.527,27 na údržbu bytoviek a za
úhradu úrokov z úverov.
Verejné osvetlenie: čerpané v čiastke 14.056,71 náklady sú zvýšené z dôvodu výmeny
elektrických stĺpov a bolo nutné uskutočniť prekládku svietidiel verejného osvetlenia na nové stĺpy.
Knižnica obecná: plnenie čerpané v čiastke 115,62 € na prevádzku knižnice.
Ostatné kultúrne sl. kult. posedenia: plnenie v čiastke 5.990,21 € na kultúrne podujatia
uskutočnené obcou ako zachovanie zvykov v obci a uctenie si matiek a posedenie z príležitosti
mesiaca úcty k starším.
Údržba miestneho rozhlasu: čerpané v čiastke 2.888,40 € zvýšené výdavky boli z toho istého
dôvodu, ako pri verejnom osvetlení , že sa vymenili stĺpy elektrického vedenia a z toho dôvodu bolo
nutné preložiť reproduktory.
Údržba sobášnej siene: čerpané v čiastke 69,24 €.na bežnú údržbu sob. siene – čistiace prostriedky.
Materská škola – predškolská výchova: čerpané v čiastke 35.325,64 € na mzdy odvody
a prevádzkové náklady na dôstojné zabezpečenie pobytu a výchovy detí v predškolskom zariadení.
Základné vzdelávanie ZŠ slovenská bez práv. subjektivity: plnenie v čiastke 69.838,67 € na
mzdy, odvody zamestnancom ZŠ ako za energie, poštovné a spotrebný materiál.
Základné školy spoločné výdavky : čerpané v čiastke 10.961,36 € na poistenie oboch budov
školy, údržbu programov na výpočet miezd za pracovníkov v školstve a materiálové výdavky
spojené s chodom škôl.
Základná škola s právnou subjektivitou čerpané v čiastke 118.342,82 € na mzdy,odvody a na
bežné výdavky na zabezepečenie chodu školy.
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Školská jedáleň: čerpané v čiastke 21.194,76 na mzdy odvody a spotrebný materiál a za energie
na zabezpečenie prípravy jedla.
Príspevky do združení obce: čerpané na poplatky v ZMOS celoslovenský, Mochovce, Nitriansky
ZMOS, Podzoborské združenie obcí a MAS Dolná Nitra v čiastke 766,80 €.
.
Kapitálové výdavky
Tabuľkový prehľad príjmov a čerpania rozpočtu tvorí prílohu záverečného účtu.
Finančné operácie
Tabuľkový prehľad príjmov a čerpania rozpočtu tvorí prílohu záverečného účtu.
II. V roku 2013 sa účtovalo o odpisoch. Na základe tejto skutočnosti došlo k zníženiu /korekcii/
hodnoty majetku v týchto položkách:
Prehľad odpisovaného majetku tvorí prílohu č. l

XII P o h ľ a d á v k y:
poplatky za vývoz TKO ..r. 2011..................................................
271.70 €
poplatky za vývoz TKO r. 2012....................................................... 525.86 €
poplatky za vývoz TKO r. 2013..................................................... 3.115,53 €
poplatok za vypúšťanie kanalizácie ..............................................
279.86 €
na dani z nehnuteľnosti od FO za rok 2011.........................
465,18 €
na dani z nehnuteľnosti od FO a PO za 2012 ................................. 2.647,85 €
na dani z nehnuteľnosti od PO Bažantnica ....................................... 101,80 €
na dani z nehnuteľnosti od PO BRAMA TRADE s.r.o.................
605,88 €
na dani z nehnuteľnosti od FO rok 2006 .......................................... 10,66 €
na dani z nehnuteľnosti od FO za rok 2009 ...................................... 170,83 €
neuhradené vlastné faktúry ............................................................. 9.443,25 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkom
17.638,40 €

Záväzky:
Rozpis záväzkov PO dodávat. fakt. ...........................
23.484,61 € /neuhradené v roku 2013/
„
„
PO dodávateľské fakt. ŠJ. ....................... 254.83 € /neuhradené v roku 2013/
„
„
nevyfakturované dodávky ........................ 7.632,08 €
„
„
neuhradené mzdy zam. obce 12/13 ......... 9.250,53 €
„
„
záväzky voči poisťovniam od 12/13..... 6.649,25 €
„
„
záväzok voči DÚ –NR za 12/13......
1.353,56 €
„
„
prijaté preddavky na služby spoj.s prenáj 9.839,32 €
„
„
nepoužitý transfér na školy z r. 2013..
4.793,00 €
„
„
záväzky voči zamestnancom 2013 ............ 1.261,56 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkom
64.518,74 €
XIII. Tvorba a použitie fondov :
- Sociálny fond sa tvoril z prídelu vo výške 1,00 % z miezd zamestnancov obce okrem mzdy starostu
obce.
- Čerpal sa ako príspevok na stravu zamestnancom obce 0,132 € za jeden obed. Ostatné nevyčerpané
prostriedky sa použili na regeneráciu pracovných síl okrem starostu obce.
XIV. Hospodárska činnosť.
Obec vykazovala činnosť v roku 2013 a to prevádzkovaním odpadovej vody do ČOV Pohranice.
XV. Zostatky fin. prostriedkov stav peňazí s tým, že ide o zostatok z prostriedkov z bežného roku na
pokrytie vyplatenia miezd pracovníkom obce a neuhradených záväzkov z roku 2013.
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Výsledok hospodárenia a záverečný účet obce za rok 2013 bol vypracovaný z týchto
podkladov:
-Výkaz ziskov a strát,
- Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov,
-Súvaha,
-Poznámky k účtovnej závierke.
XVI. Hodnotiaca správa
a) Hodnotenie plnenia programov obce za rok 2013

01 01 02 Projekt Manažment obce čerpané v čiastke 2.380,11
Zámer: Transparentné a efektívne riadenie Obce Pohranice

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
3.050,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
2.381,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
2.380,11
Skutočnosť (v EUR)
0,00
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Bc Ladisav Hajdu, starosta obce
Cieľ:
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastnupiteľstva a aktívita komisií
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet zasadnutí OZ 7
2012
2013
Rok
4
4
Plánovaná hodnota
7
8
Skutočná hodnota

Komentár k projektu: Bežné výdavky tohto prvku sú za vyplatenie odmien pre manažment obce
a to sú poslanci obecného zastupiteľstva a predsedom komisií OZ, za ich aktívnu činnosť v roku
2013.
V sledovanom roku bolo osem zasadnutí OZ .

01 01 05 Projekt Členstvo v samosprávnych organizáciách čerpané 766,80 €
Zámer: Účasť obce v samosprávnych organizáciách

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
900,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
767,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
766,80
Skutočnosť (v EUR)
0,00
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:
Účasť obce v samosprávnych organizáciach na úrovni regiónu
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet organizácií
2012
2012
Rok
7
7
Plánovaná hodnota
8
8
Skutočná hodnota

Komentár k projektu: Bežné výdavky predstavujú výdavky spojené s úhradou členských
poplatkov obce v združeniach ako je Celoslovenský ZMOS, Nitriansky ZMOS, Regionálne
združenie Podzoborských obcí, MAZ Dolná Nitra, RVC a Ponitrianske združenie pre separovaný
odpad.
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01 03 01 Projekt Vonkajšie a vnútorné kontroly čerpané v čiastke 4.243,75 €
Zámer: Dohľad nad dodržiavaním predpisov

ROK

2013

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
Zodpovednosť:
Ing. Ján Malý

Schválený rozpočet (v
EUR)
4.650,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
4.245,00
4.243,75

0,00

0,00
0,00

Dohľad nad dodržiavaním rozpočtového hospodárenia obce a dodržiavanie
verejného poriadku

Cieľ:
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Výstup/Výsledok

Počet vykonaných kontrol
2012
4
5

2013
4
10

Komentár k projektu: Výdavky predstavujú vyplatenie mzdy hlavného kontrolóra obce, odvody
a na spotrebný materiál .

02 01 02 Projekt Kronika obce čerpané v čiastke 119,18 €
Zámer: Zápisy do kroniky za účelom zachovania udalostí o obci pre nastávajúce generácie

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
270,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
119,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
119,18
Skutočnosť (v EUR)
0,00
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Eva Čuláková
Cieľ:
Písanie záznamov do obecnej kroniky o významných udalostiach našej obci
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet zapísaných strán
2012
2013
Rok
40
30
Plánovaná hodnota
55
35
Skutočná hodnota

Komentár k projektu: Bežné výdavky predstavujú výdavky za vyplatenie odmeny obecnému
kronikárovi za zápisy do obecnej kroniky. Fotodokumentáciu z aktuálnych kultúrnych
a športových podujatí v obci ktoré sa zakladajú do fotoalbumu.

02 01 03 Projekt Rozširovanie reklamných predmetov čerpané 1.210,10 €
Zámer: Reklama obce

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
1200,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
1223,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
1.210,10
Skutočnosť (v EUR)
0,00
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:
Zabezpečenie darčekových a upomienkových predmetov o našej obci.
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Účasť na akciách s reprezentáciou obce
2012
2013
Rok
5
5
Plánovaná hodnota
10
9
Skutočná hodnota
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Komentár k projektu: Bežné výdavky spojené s účasťou domácich a zahraničných partnerov
na podujatiach, ktoré organizuje naša obec, alebo družobná obec v zahraničí za reklamné
predmety, ktorými prezentujeme našu obec.

02 04 01 Projekt Web stránka obce čerpané 1.452,10 €
Zámer: Zviditeľnenie obce prostredníctvom web stránky

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
2.325,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
1.453,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
1.452,10
Skutočnosť (v EUR)
0,00
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Eva Čuláková
Zviditeľniť obec a informovať občanov o aktuálnom dianí v obci
Cieľ:
Merateľný ukazovateľ: prostredníctvom
Výstup/Výsledokwww-stránky
Dodržanie rozpočtových nákladov
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

2012
1.000,00
2.399,81

2013
2.325,00
1.452,10

Komentár k projektu: Prostriedky boli čerpané za aktualizáciu www – stránky obce Pohranice
a za platenie poplatkov ktoré sa platia za účelom prevádzkovania stránky, doména , webhosting
a odmena administrátorovi stránky.

02 04 02 Projekt Miestny rozhlas čerpané 2.888,40 €
Zámer: Rýchle informovanie obyvateľstva

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
100,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
2.888,40
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Eva Čuláková, Erika Kiššová
Cieľ:
Informácia občanov s aktuálnym dianím v obci
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet hlásení za rok 2013
2012
Rok
300
Plánovaná hodnota
294
Skutočná hodnota

Upravený rozpočet (v
EUR)
2.889,00
0,00

2013
300
319

Komentár k projektu: Bežné výdavky za tento program sa čerpali za účelom opravy miestneho
rozhlasu a prekládku ampliónovo na stĺpy elektrického vedenia.

02 05 01 Projekt Medzinárodná spolupráca a partnerské obce čerpané 1.497,06 €
Zámer: Výmena skúseností s partnerskými obcami cezhraničná spolupráca

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
1.490,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
1.500,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
1.497,06
Skutočnosť (v EUR)
0,00
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:
Výmena skúseností partnerskych obcí v oblasti kultúry, športu a vzdelávania
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet návštev
2012
2013
Rok
4
4
Plánovaná hodnota

13
Skutočná hodnota

6

5

Komentár k projektu: Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s ubytovaním,
stravou a dopravou zahraničných hostí z partnerských obcí pri akciách „Degustácia vín“,
Kultúrne dni v družobných obciach spojené s kultúrnymi podujatiami, s účasťou našich občanov.

03 03 01 Projekt Voľby čerpané prostriedky 955,72 €
Zámer: Zdarný priebeh volieb

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
0

Upravený rozpočet (v
EUR)
956,00
Rozpočet prvku bežné výdavky
955,72
Skutočnosť (v EUR)
0,00
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Erika Kiššová
Cieľ:
Zbezpečenie a dodržania harmonogramu priebehu volieb a referenda
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet volieb a počet referenda v roku
2012
2013
Rok
1
2
Plánovaná hodnota
2
2
Skutočná hodnota

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali za nákup spotrebného materiálu /kancelárske
potreby, toner do tlačiarne /, odmeny pre zapisovateľku okrskovej komisie pre voľby do VÚC,
kde boli dve kolá boli hradené zo štátneho rozpočtu.

04 01 01 Projekt matričná agenda čerpané 3.828,00 €
Zámer: Evidenica narodení, sobášov, úmrtí a vydávanie výpisov z uvedených kníh

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
3.770,00

Upravený rozpočet (v
€EUR) 4.061,00
3.828,00
0,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Mária Hőriková
Cieľ:
Včasné vybavovanie požiadaviek občanov ohľadom matričnej agendy
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet podaní
2012
2013
Rok
110
130
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

124

95

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na úhradu výdavkov potrebných k matričnej
činnosti t.j. nákup kancelárskych potrieb, úhrada poštových služieb, cestovné, údržba výpočtovej
techniky, nákup tlačív, mzdy, odvody za mzdu matrikárky a vzdelávanie . Tieto prostriedky sú
hradené zo štátneho rozpočtu, nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátnej správy.

04 03 01 Projekt prihlasovanie a odhlasovanie občanov čerpané 266,08 €
Zámer: Včasná evidencia o pobyte občanov

ROK
Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)

2013
Schválený rozpočet (v
€EUR)
350,00
0,00

Upravený rozpočet (v EUR)
268,00
266,08
0,00
0,00
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Zodpovednosť:
Cieľ:
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Erika Kiššová
Presné a včasné evidovanie pohybu občanov na území obce
Výstup/Výsledok počet pohybov
2012
35
30

2013
35
36

Komenátr k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali na úhradu výdavkov spojenú
s prihlasovaním, a odhlasovaním občanov a evidenciou občanov na území našej obce t.j. nákup
kancelárskeho materiálu, poštové a telekomunikačné služby a úhrada udržiavacieho poplatku za
program evidenciu obyvateľov. Tieto prostriedky sú hradené zo štátneho rozpočtu, nakoľko sa
jedná o prenesený výkon štátnej správy.

04 07 01 Projekt VHP, rôzne rozhodnutia čerpané v čiastke 6.640,44 €
Zámer: Dostupnosť služieb občanom v oblasti zdravotníctva

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
3.300,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
6.640,00
Rozpočet prvku bežné výdavky
6.640,44
Skutočnosť (v EUR)
0,00
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Zabezpeč. funkčnosti budovy zdravotného strediska a dostupnosť služieb
Cieľ:
Merateľný ukazovateľ: občanom
Výstup/Výsledok Počet poskyt. zdravot. služieb
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

2012
4
4

2013
4
4

Komentár k projektru: Bežné výdavky predstavujú výdavky spojené s dodávkou elektriky,
plynu a vody ako aj s bežnou údržbou miestneho zdravotného strediska, kde majú svoje sídlo
lekár pre dospelých, detský lekár, zubný lekár a zubná technika. V priebehu roku 2012 sa
vykonala rozsiahla údržba výmena okien za plastové na celej budove zdravotného strediska.

04 08 01 Projekt sobáše, uvítanie detí, jubilanti čerpané 69,24 €
Zámer: Uskutočnenie civilných sobášov a vítanie novorodeniatok v obradnej miestnosti obce

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
130,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
69,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
69,24
Skutočnosť (v EUR)
0,00
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Mária Hőriková
Cieľ:
Vítanie novorodeniatok v obradnej miestnosti obce a uskutočn. sobášov
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet obradov
2012
2013
Rok
10
10
Plánovaná hodnota
11
8
Skutočná hodnota

Komentár k projektu: Bežné výdavky tohto programu sa použili na údržbu sobášnej siene t.j.
čistiace prostriedky a bežné opravy výmena žiaroviek v svietidlách. Finančné prostriedky neboli
čerpané celkom, ale sa upravil rozpočet do výšky čerpania.
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04 13 01 Projekt správa cintorína čerpané v čiastke 14.193,66 €
Zámer: Údržba cintorína, skultúrnenie miesta posledného odpočinku a rozlúčky

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
5.700,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
1.439,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
1.435,73
Skutočnosť (v EUR)
0
940,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
940,00
Rozpočet prvku finančné operácie
0
11.818,00
Skutočnosť (v EUR)
11.817,93
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:
Skultúrnenie miesta posledného odpočinku a rozlúčky
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Udržiavané priestranstvo v m2 a rekonštrukcia budovy DS
2012
2013
Rok
2745 m2
2745 m2
Plánovaná hodnota
2745m2
2745 m2
Skutočná hodnota

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali za účelom hradenia elektrickej energie
v dome smútku, voda na cintoríne, oprava katafalku, nákup čistiacich potrieb, udržiavací poplatok
k programu na virtuálny cintorín a paliva do kosačky na kosenie cintorína. Ďalej sa čerpali
kapitálové výdavky spojené s úhradou vyhotovenia GP na stav. k DS v Pohraniciach. Vo
finančných operáciách sa uhradil preklenovací úver na rekonštrukciu DS.

04 14 01 Projekt Podania (Spoločný stavebný úrad a smerný územný plán)
v čiastke 1.346,23 €.

čerpané

Zámer: Rýchle a efektívne vybavenie občanov na úseku výstavby

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
1900,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
1347,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
1346,23
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Erika Kiššová
Cieľ:
Včasné a dostupné vybavenie obyvateľov na úseku výstavby
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet podaní
2012
Rok
20
Plánovaná hodnota
17
Skutočná hodnota
0
Skutočná hodnota

0,00

2013
15
9
0

Komentár k projektu: Na tento projekt sa použili prostriedky za účelom hradenia poštových
poplatkov, nákup kancelárskych potrieb a hradenie poplatku na spoločný stavebný úrad, ktorý má
sídlo na Mestskom úrade v Nitre. Tieto prostriedky sú hradené zo štátneho rozpočtu nakoľko sa
jedná o prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky nám nepostačujú
z dôvodu, že
v roku 2013 sme mali veľa podaní ohľadom stavebnej činnosti. Príspevok zo ŠR sa poukazuje
priamo na spoločný stavebný úrad.
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05 02 01 Projekt evidencia civilnej obrany čerpané 127.61 €
Zámer: Uskladnenie materiálu CO v prípade ohrozenia obyvateľstva

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
120,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
127,61
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Eva Čuláková
Cieľ:
Údržba materiálu pre potreby ohrozenia obyvateľstva
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Hodnota ošetrovaného materiálu
2012
Rok
2996,00
Plánovaná hodnota
2996,00
Skutočná hodnota

Upravený rozpočet (v
EUR)
120,00
0,00

2013
2996,00 €
2996,00 €

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali za odmenu skladníka materiálu CO a boli
refundované z Obvodného úradu v Nitre.

05 03 01 Projekt hasičský zbor čerpané 0,00 €
Zámer: Údržba hasičskej striekačky a hadíc

ROK

2012
Schválený rozpočet (v
EUR)
120,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
0

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:
Ošetrovanie hasičskej striekačky
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet skúšok striekačky
2012
Rok
0
Plánovaná hodnota
0
Skutočná hodnota

0,00
0,00
0,00

2013
0
0

Komentár k projektu: Bežné výdavky sa v priebehu roku nečerpali.

05 03 02 Projekt verejný poriadok čerpané v čiastke 7013,28 €
Zámer: Dohľad nad dodržaním verejného poriadku v obci

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
510,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
14,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
13,28
Skutočnosť (v EUR)
0,00
7000,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
7000,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Udržanie verejného poriadku počas letných prázdnin ochrana pred
Cieľ:
Merateľný ukazovateľ: vandalizmom
Výstup/Výsledok Počet odchytov psov v roku 2013 v roku 2012 počet
odchytov psov
2012
2013
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

0
0

0
0

Komentár k projektu: Na tento projekt sa rozpočtovali i finančné prostriedky za účelom
vykonania odchytu túlavých psov na verejných priestranstvách obce. Obci bola poskytnutý
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finančný transfer zo ŠR v čiastke 6000,00 € na umiestnenie kamier v strede obce počet kamier 5
ks.

05 04 01 Projekt Prevádzkovanie a oprava verej. osvetlenia čerpané v čiastke
14.056,71 €
Zámer: Zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev v nočných hodinách

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
7.400,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
13.654,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
14.056,71
Skutočnosť (v EUR)
0
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
0
Skutočnosť (v EUR)
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:
Udržiavanie prevádzkyschopnosti verejného osvetlenia.
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet svietidiel
2012
Rok
103 ks
Plánovaná hodnota
103 ks
Skutočná hodnota

0

2013
103 ks
111 ks

Komentár k projektu: V tomto projekte sa finančné prostriedky čerpali za elektrickú energiu a
bežnú opravu verejného osvetlenia a za prekládku svietidiel VO na stĺpoch elektrického vedenia.

06 01 01 Program zber a odvoz TKO čerpané v čiastke 16.620,86
ROK
2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
16.300,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
16.620,00
16.620,86
0,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:
Včasný a pravidelny zber a likvidácia odpadu na území obce
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet smetných nádob
2012
Rok
360
Plánovaná hodnota
365
Skutočná hodnota

2013
360
370

Komentár k projektu: V tomto projekte boli hradené faktúry za služby spojené s vývozom TKO
pre firmu ENVIGEOS Nitra, vývoz sa uskutočňuje dvakrát za mesiac a taktiež za úhradu nákupu
vriec na odpad a KUKA nádob.

06 02 01 Projekt Separovaný zber odpadu čerpané v čiastke 920,45 €.
Zámer: Separovanie odpadu podľa druhov na území obce

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
900,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
1.769,60
Skutočnosť (v EUR)
4.794,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:
Včasný a pravidelný zber separovaného odpadu
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok počet domácností
2012
Rok
380
Plánovaná hodnota
380
Skutočná hodnota

Upravený rozpočet (v
EUR)
1769,00
0,00

2013
380
380

18
Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali za účelom úhrady faktúr za separovaný
zber odpadu sklo, pet fľaše a papier, ktorý sa vykonáva raz mesačne. Kapitálové výdavky sa
nečerpali.

07 01 01 Projekt Zimná údržba miestnych komunikácií čerpané v čiastke 1.993,74
Zámer: Údržba miestnych komunikácií a chodníkov na území obce

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
550,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
1.993,74
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:
Údržba komunikácií a chodníkov v zimnom období
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Výmera v bm
2012
Rok
4963,00
Plánovaná hodnota
4963,00
Skutočná hodnota

Upravený rozpočet (v
EUR)
1.998,00
0,00

2013
4963,00
7460,00

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali za úhradu faktúr za odhŕňanie snehu v zimných
mesiacoch a za rozmiestnenie protišmykového materiálu na miestne komunikácie.

07 01 02 Projekt Letná údržba miestnych
(vrát.viacúčelových projektov) čerpané 16.848,08

komunikácií

a chodníkov

Zámer: Udržiavanie miestnych komunikácií za účelom bezpečného užívania

ROK

2013
Schválený rozpočet (v EUR) Upravený rozpočet (v EUR)
900,00
6.193,00
6.191,36
11.000,00
10.657,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
10.656,72
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a sprístupnenie podmienok pre podnikanie
Merateľný
Výstup/Výsledok Rekonštrukcia MK bm
ukazovateľ:
2012
2013
Rok
1700,50 bm
1200,00 bm
Plánovaná hodnota
1200,00 bm
1700,50 bm
Skutočná hodnota

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali za úhradu faktúr za opravu miestnych komunikácií
a opravu miestnych komunikácií vo viničnom hone. Na kapitálové výdavky sa čerpali prostriedky
na rekonštrukciu chodníka pri soche SV Jána Nepomuckého a pri soche Sv. Vendelína.

07.01.03 Projekt Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunik. v čiastke 5.333,12 €
Zámer: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov po realizácii kanalizácie

ROK

2012
Schválený rozpočet (v
EUR)
790,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
661,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
661,04
Skutočnosť (v EUR)
0,00
1239,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
1238,78
Rozpočet prvku finančné operácie
4300,00
4300,00
Skutočnosť (v EUR)
4308,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov pri hlavnej ceste
Cieľ:
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Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Výstup/Výsledok

Realizácia rekonštrukcie MK bm
2011
1700,50
1700,50

2012
1700,50
1700,50

Komentár k projektu: V tomto projekte sa čerpali finančné prostriedky na prípravu GP na
stavebné povolenie k rekonštrukcii MK na tretiu etapu. Splátka úrokov za úver na práce opravu
miestnych komunikácií. Vo finančných operáciách sa splatila časť úveru na rekonštrukciu MK II.
etapa za naviac práce.

08 01 01 Projekt materská škola čerpané v čiastke 38.617,32 € primárne vzdelávanie
Zámer: Predškolská výchova.

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
37.430,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
35.226,00
35.325,64
3.291,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
3.291,68
Zodpovednosť:
Agnes Matyóová, riaditeľka MŠ
Cieľ:
Skvalitnenie podmienok pri výchove detí a ich príprava na ďalšie vzdelávanie
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet detí
2012
2013
Rok
25
25
Plánovaná hodnota
21
22
Skutočná hodnota

Komentár k projektu: Prostriedky boli čerpané na chod Materskej školy v Pohraniciach, t.j.

na mzdy odvody pre zamestnancov MŠ zakúpenie všeobecného spotrebného materiálu,
kancelárskych potrieb, energie, interiérové vybavenie, nákup kníh a časopisov.
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo škôlku 22 detí. Kapitálové prostriedky sa
čerpali na rekonštrukciu terasy a chodníka. Z VÚC nám bol poskytnutý transfer v čiastke
2.051,31 €, čiastka 1.250,37 € bola čerpaná z vlastných prostriedkov obce.
08 02 01 Projekt Základná škola VJM čerpané v čiastke 118.342,82 €
Zámer: Rozvoj výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR) 102.481,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
118.343,00
118.342,82
0,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Mgr. Zoltán Šonkoľ riaditeľ školy
Cieľ:
Skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet detí
2012
Rok
60
Plánovaná hodnota
53
Skutočná hodnota

2013
60
55

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali na zabezpečenie kvalitnej výchovy
a vzdelávania žiakov v jazyku národnostnej menšiny na mzdy, odvody a materiálno technické
zabezpečenie.
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08 02 02 Projekt Základná škola VJS čerpané v čiastke 69.838,67 €. – vzdelávanie
Zámer: Rozvoj výchovy a vzdelávania

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
65.390,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
69.298,00
69.838,67
0

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0
Zodpovednosť:
PaedDr. Adriana Vojtelová, riaditeľka školy
Cieľ:
Skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet detí
2012
Rok
30
Plánovaná hodnota
24
Skutočná hodnota

2013
25
22

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na chod Základnej školy 1-4 v Pohraniciach t.j. na
mzdy, odvody pre zamestnankyne školy ako aj za energie, materiálové vybavenie, čistiace
prostriedky, softvér, bežná údržba školy a za služby. Prostriedky boli čerpané zo štátneho rozpočtu
nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátu na obec. Škola sa zapojila do programu „Zdravá výživa“
a poskytuje deťom jablčnú šťavu, ktorý dodávateľ dodáva škole ako dar. V školskom roku
2012/2013 navštevovalo školu 22 detí. Obec použila na chod školy z vlastných prostriedkov
čiastku 10.077,99 €

08 02 03 Projekt Školský klub čerpané v čiastke 10.496,47 € vzdelávanie
Zámer: Školské zariadenie na preklenutie času po ukončení školského vyučovania

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
12.030,00

Upravený rozpočet (v
EUR) 10.498,00
10.496,47
0,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
PaedDr. Adriana Vojtelová riaditeľka školy
Cieľ:
Zabezpečenie starostlivosti o žiakov po školkom vyučovaní
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet žiakov v ŠD
2012
Rok
20
Plánovaná hodnota
19
Skutočná hodnota

2013
20
15

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na mzdy a odvody vychovávateľky v družine a na
materiál a školské potreby potrebné k prevádzkovaniu školského klubu. Školský klub
navštevovalo 15 detí.

08 02 04 Projekt Spoločné náklady na školy čerpané 4.370,73 € vzdelávanie
Zámer: Zabezpečenie chodu škôl a školských zariadení

ROK
Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
Zodpovednosť:
Monika Tóthová

2012
Schválený rozpočet (v
EUR)
0

Upravený rozpočet (v
EUR)
11.533,00
10.961,36

0,00

42.081,00
42.081,12
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Cieľ:
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy na úseku vzdelávania
Výstup/Výsledok Počet osôb zabezpečujúcich vzdelávanie
2012
2013
20
20
23
18

Komentár k projektu: V tomto projekte sa čerpali finančné prostriedky na mzdy a odvody pre
zamestnankyňu spravujúcu personálnu a mzdovú agendu škôl za obec Pohranice. Ďalšie náklady
spojené používaním kancelárskych potrieb, údržba výpočtovej techniky, služby /revízie zariadení,
poistné/a bežnú údržbu škôl a školských zariadení. Tu sú vykázané aj kapitálové prostriedky
čerpané na zateplenie ZŠ VJM z dôvodu, že obec nezverila majetok do správy školy s právnou
subjektivitou.

08 02 05 Projekt Sociálna starostlivosť čerpané prostriedky 1.073,60 €
Zámer: Podpora udržania stravovacích návykov

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
0

Rozpočet prvku bežné výdavky
1.324,00
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Monika Tóthová
Cieľ:
Podpora zo sociálne zvenvýhodneného prostredia
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet žiakov
2012
Rok
5
Plánovaná hodnota
5
Skutočná hodnota

Upravený rozpočet (v
EUR)
1.324,00
0,00

2013
5
13

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali na krytie nákladov pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia, kde sú rodičia s nízkymi príjmami. Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Nitre prispieval na stravu v školskej jedálni čiastkou 1324,00 €.

08 03 01 Projekt Školská jedáleň čerpané prostriedky v čiastke 21.194,76 €
Zámer: Udržiavanie stravovacích návykov pre žiakov

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
17.790,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
21.195,00
21.194,76
0,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Nina Molnárová, vedúca školskej jedálne
Cieľ:
Zabezpečenie stravovania v školskom zariadení
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet uvarených hlavných jedál
2012
Rok
9750
Plánovaná hodnota
9511
Skutočná hodnota

2013
9750
9521

Komentár k projektu: Finančné prostriedky boli použité na čerpanie miezd, odvodov pre
zamestnankyne školskej jedálne a na nákup spotrebného materiálu potrebného na zabezpečenie
hygienického a bezpečného prevádzkovania kuchyne a jedálne. Počet stravníkov v roku 2013 bolo
110 a počet vydaných hlavných jedál 9521 obedov.
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09 02 01 Projekt Prevádzka a údržba zásobovanie vodou čerpané 240,40 €.
Zámer: Zásobovanie vodou obce

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
1500,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
240,40
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
Cieľ:
Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Vedenie vodovodu v obci v bm
2012
Rok
4976
Plánovaná hodnota
4976
Skutočná hodnota

Upravený rozpočet (v
EUR)
240,00
0

2013
4976
4976

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali za služby spojené s úhradou za prevádzkovanie
obecného vodovodu.

10 01 01 Projekt Dotácie obce na podporu kultúry a športu čerpané 2.112,29 €
Zámer: Podpora kultúry a športu

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
2.110,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
2.313,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
2.112,29
Skutočnosť (v EUR)
0,00
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
Cieľ:
Zachovanie ľudových tradícií obce, podpora jednoty dôchodcov a kynológov
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet podporovaných organizácií
2012
2013
Rok
3
4
Plánovaná hodnota
3
4
Skutočná hodnota

Komentár k projeku: Prostriedky sa čerpali tým spôsobom , že obec poskytla transfery pre
neziskové organizácie pôsobiace v našej obci v nasledovných čiastkach:
 Csemadok
1.000,00 € finančný príspevok
 Detský folklórny súbor Venč
452,29 € úhrada spotreb. materiálu na kroje
 Kynológom
330,00 € finančný príspevok
 Jednota dôchodcov na Slovensku
330,00 € finančný príspevok organizácia
Pohranice,.

10 02 01 Projekt Kultúrny dom čerpané prostriedky v čiastke 8.843,10 €
Zámer: Skvalitnenie podmienok pre zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
4.705,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
8.845,00
Rozpočet prvku bežné výdavky
8.843,10
Skutočnosť (v EUR)
0
0
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0
Zodpovednosť:
Eva Čuláková, referentka pre kultúru
Cieľ:
Dôstujné usporiadanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet uskutočnených podujatí
2012
2013
Rok
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Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

20
15

25
20

Komentár k projektu: V tomto projekte sa finančné prostriedky čerpali na chod kultúrneho
domu na energie, nákup čistiacich prostriedkov bežnú údržbu a všeobecné služby.

10 02 02 Projekt Telovýchovná jednota šport. areál čerpané prostriedky 7.289,73 €
Zámer: Zabezpečenie športových aktivít pre občanov obce

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
4.200,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
7.292,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
7.289,73
Skutočnosť (v EUR)
0,00
2.113,83
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
2.113,83
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
Cieľ:
Využívanie futbalového ihriska pre športové vyžitie mládeže
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet uskutočnených podujatí / zápasov
2012
2013
Rok
18
20
Plánovaná hodnota
20
25
Skutočná hodnota

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali za účelom zabezpečenia prevádzkovania
sociálnej budovy na futbalovom ihrisku energie, spotrebný materiál, rutinná údržba budovy ako
aj areálu. Obec poskytla transfer pre miestny futbalový klub za účelom zabezpečenia činnosti
klubu. v čiastke 1.100,00 €. Na výdavkoch za energie sa delí aj podnikateľka firmy Play Cafe ,
ktorá je v prenájme v uvedenej budove. Kapitálové výdavky sa čerpali na rekonštrukciu sociálnej
budovy TJ a zakúpenie interiérového mikrofónu.

10 02 04 Projekt Deň matiek – kultúrne podujatia čerpané prostriedky 5.990,21 €
Zámer: Príprava kultúro-spoločenských podujatí v obci

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
2.010,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
5.991,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
5.990,21
Skutočnosť (v EUR)
0,00
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Zbor pre občianske záležitosti
Zviditeľnenie spoločenských podujatí pri príležitosti „Deň matiek, posed.s
Cieľ:
Merateľný ukazovateľ: dôcho.
Výstup/Výsledok Počet uskutočnených akcií
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

2012
11
11

2013
12
14

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa použili na kultúrne podujatia usporiadané obcou
od januára do decembra t.j vítanie Nového roka, fašiangový karneval, stavanie mája, deň matiek,
vatra 1. máj, deň detí, Vianočné tvorivé dielne a posedenie s dôchodcami.

10 02 06 Projekt Obecná knižnica čerpané 115.62 €
Zámer: Sprístupnenie knižnice občanom

ROK
Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
250,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
115,00
115,62

0,00

0,00
0,00
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Zodpovednosť:
Cieľ:
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Eva Čuláková
Vypožičiavanie kník z knižnice,
Výstup/Výsledok Počet zapísaných čitateľov v knižnici
2012
15
15

2013
15
14

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na nákup kníh do obecnej knižnice a na

čistiace prostriedky.
11 02 01 Projekt údržba verejnej zelene a priestranstiev čerpané prostriedky
11.752,76 €
Zámer: Údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev
ROK
2013
Schválený rozpočet (v
Upravený rozpočet (v
EUR)
EUR)
5.860,00
4.592,00
Rozpočet prvku bežné výdavky
4.594,67
Skutočnosť (v EUR)
0
435,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
434,48
Rozpočet prvku finančné operácie
0
6.724,00
Skutočnosť (v EUR)
6.723,61
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
Cieľ:
Skultúrnenie životného prostredia občanom
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Udržiavaná plocha VZ v m2
2012
2013
Rok
12452 m2
12452 m2
Plánovaná hodnota
12452 m2
12452 m2
Skutočná hodnota

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na údržbu verejne zelene cez sezónne obdobie.
Ďalej sa nakupoval spotrebný materiál /lanká do kosačiek, benzín/, údržba kosačiek. V prvku
kapitálové výdavky sa čerpali finančné prostriedky za doplatok na rekonštrukciu parku /lavičky,
besiedka, chodník a verejné osvetlenie. V prvku výdavky na finančné operácie sa uhradilačasť
preklenovacieho úveru na rekonštrukciu miestneho parku.

11 03 01 Projekt Čistenie protipovodňových čerpané prostriedky 11.798,67 €.
Zámer: Zlepšenie životného prostredia

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
1.500,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
11.801,00
11.798,67
0

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
0
Skutočnosť (v EUR)
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
Cieľ:
Čistenie protipovodňových stôk zamedzenie tvorbe záplav
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet zamestnancov
2012
Rok
5
Plánovaná hodnota
8
Skutočná hodnota

2013
5
7

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na mzdy a odvody za zamestnancov prijatých na
základe Zmluvy s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Ďalej sa nakupoval spotrebný materiál
/lanká do kosačiek, benzín/, údržba kosačiek na kosenie divoko rastúcich kríkov pri vodných
tokoch. Z uvedenej čiastky nám UPSVAR Nitra preplatil čiastku 8.706,25 €.
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11 04 01 Projekt Čistička odpad. vôd čerpané prostriedky 12.358,65 €.
Zámer: Zlepšenie životného prostredia

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
6.780,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
12.475,00
12.471,55
1.058,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
1.057,50
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
Cieľ:
Odvod splaškových vôd do čističky odpadových vôd
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet prípojok ks
2012
Rok
280
Plánovaná hodnota
280
Skutočná hodnota

2013
280
280

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali na mzdy, odvody pre zamestnanca spravujúceho
chod čističky odpadových vôd, za energie a za opravy čerpadiel. Obec v kapitálových výdavkoch
nakúpila kalové čerpadlo.

11 04 02 Projekt Kanalizácia odpad. vôd čerpané prostriedky 35.593,96 €.
Zámer: Zlepšenie životného prostredia

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)

Upravený rozpočet (v
EUR)

6.110,00
Rozpočet prvku bežné výdavky
9.226,46
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
10.443,50
Rozpočet prvku finančné operácie
15.000,00
Skutočnosť (v EUR)
15.924,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
Cieľ:
Odvod splaškových vôd do čističky odpadových vôd
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Dĺžka kanalizačného vedenia
2012
Rok
2754,00
Plánovaná hodnota
2753,70
Skutočná hodnota

9.549,00
10.444,00
15.924,00

2013
2754,00
2753,70

Komentár k projektu: Prostriedky sa čerpali za energie kanalizačnej prečerpávačky umiestnenej
na konci ulice Lúky a čistenie kanalizačného potrubia. Obec dokončila práce na stavbe celobecná
kanalizácia III. etapa a uhradili sa ešte doteraz neuhradené faktúry vo výške kapitálových výdavkov
Z finančných operácii sa uhradila časť z úveru.

11 05 01 Projekt údržba budov v obci čerpané prostriedky 2.867,38 €.
Zámer: Estetické udržiavanie budov vo vlastníctve obce

ROK
Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
2.010,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
2.867,00
2.867,38

0,00

0
0
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Rozpočet prvku finančné operácie
0
Skutočnosť (v EUR)
8.298,36
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu, starostsa obce
Cieľ:
Údržba a prevádzky schopnosť budov vo vlastníctve obce
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet objektov ks
2012
Rok
5
Plánovaná hodnota
6
Skutočná hodnota

8.298,00

2013
6
7

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali za účelom úhrady energií a bežnej údržby
budov, ktoré sú vo vlastníctve obce a kapitálové finančné prostriedky obec získala usporiadaním
pozemku pri učiteľskom byte.

11 05 02 Projekt Nájomné byty čerpané prostriedky v čiastke 45.035,61 €.
Zámer: Možnosť zabezpečenia bývania rodinám s deťmi

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
16.480,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
18.529,00
18.527,27
0

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0
Rozpočet prvku finančné operácie
35.853,00
Skutočnosť (v EUR)
27.982,89
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
Cieľ:
Sprístupnenie bývania mladým rodinám
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet prenajatých bytov
2012
Rok
24
Plánovaná hodnota
24
Skutočná hodnota

27.983,00

2013
24
24

Komentár k projektu: Bežné výdavky na tento projekt sa čerpali za účelom úhrady, vody a za
svetelnú energiu v spoločných priestoroch ako aj za revíziu plynových zariadení v 4x6 BJ a úrokov
z úverov. V rozpočte prvku finančné operácie sa čerpali prostriedky za účelom úhrady úverov.

11 05 03 Projekt pamiatkové stavby čerpané prostriedky 1.320,38 €.
Zámer: Údržba pamiatok a miestnych sôch v obci

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
1.300,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
1.320,38
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
Cieľ:
Skrášlenie a udržby miestnych kultúrnych pamiatok
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet kult. pamiatok
2012
Rok
9
Plánovaná hodnota
9
Skutočná hodnota

Upravený rozpočet (v
EUR)
921,00
0,00

2013
9
9

Komentár k projektu: Finančné prostriedky sa čerpali na bežnú opravu sakrálnych pamiatok
v obci a na úhradu nájomného za dom ľudovej kultúry.
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12 01 01 Projekt Klub dôchodcov čerpané prostriedky 27.32 €.
Zámer: Vytvorenie prostredia pre členov miestnej jednoty dôchodcov

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
300,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
27,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
27,32
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Zodpovednosť:
Zlatica Ločárková, predsedníčka jednoty dôchodcov
Cieľ:
Spríjemnenie prostredia pre aktivity jednoty dôchodcov
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet akcií
2012
Rok
1
Plánovaná hodnota
1
Skutočná hodnota

0,00

2013
1
1

Komentár k projektu: Bežné finančné prostriedky sa čerpali za spotrebný materiál na údržbu
vodovodu v klube dôchodcov.

12 02 01 Projekt výpomoc pre odkázaných čerpané prostriedky 350,00 €.
Zámer: Finančná výpomoc pre sociálne znevýhodnené rodiny

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR)
500,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
Skutočnosť (v EUR)
0,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu
Cieľ:
Spríjemnenie vianočných sviatkov
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Počet odkázaných
2012
Rok
10
Plánovaná hodnota
8
Skutočná hodnota

Upravený rozpočet (v
EUR)
350,00
350,00
0,00
0,00

2013
10
7

Komentár k projektu: V roku 2013 bola poskytnutá výpomoc pre neúplné rodiny
v hmotnej núdzi a pre rodiny so zdravotne postihnutými deťmi v počte sedem rodín

žijúce

13 01 01 Projekt Správa obce čerpané prostriedky 102.850,48 €.
Zámer: Zabezpečenie chodu obecného úradu

ROK

2013
Schválený rozpočet (v
EUR) 100.950,00

Upravený rozpočet (v
EUR)
101.920,00

Rozpočet prvku bežné výdavky
101.926,48
Skutočnosť (v EUR)
2.500,00
924,00
Rozpočet prvku kapitálové výdavky
Skutočnosť (v EUR)
924,00
Zodpovednosť:
Bc. Ladislav Hajdu, starosta obce
Cieľ:
Spokojnosť obyvateľstva so službami obecného úradu
Merateľný ukazovateľ: Výstup/Výsledok Efektívne vynakladanie finančných prostriedkov
Rok
2012
2013
Plánovaná hodnota
116.980,00
103.450,00
Skutočná hodnota
98.096,71
102.850,48

Komentár k projektu: V tomto projekte sa finančné prostriedky čerpali na zabezpečenie chodu
úradu na mzdy a odvody pre zamestnankyne úradu a starostu obce, energie, zakúpenie
všeobecného materiálu, prevádzkových zariadení, knihy, časopisy odborná literatúra, softvéru,
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reprezentačné, kancelárske potreby, cestovné, nákup PHM do osobného automobilu, oprava
osobného automobilu, poistenie, bežná údržba výpočtovej techniky a budovy obecného úradu.
Ďalej sa čerpali prostriedky za služby a to za účasť na školeniach, poplatky za vedenie účtov,
stravovanie zamestnancov, splácanie úrokov, provízie za vedenie debetného účtu. Kapitálové
prostriedky sa čerpali za nákup pozemkov.
V Pohraniciach
dňa: 10.05.2014
Vyhotovila: M. Höriková
Vyvesené dňa: 02.06.2014
zvesené dňa: 21.06.2014

Bc. Hajdu Ladislav
starosta obce

Záverečný účet bol schválený na 4 tom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa
23.06.2014 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2014 odsek 3 písmeno B/ s výrokom
„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
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