OBEC NEMČICE
Výročná správa 2012

Predkladá: Starosta obce
Jozef Mokoš
Vypracovala: Monika Kmeťová

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI
1. Obec Nemčice je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci
občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Nemčice tvorí jedno katastrálne
územie. Zmeny obce Nemčice možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi
finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami
obce.
3. Obec má právo na svoje obecné symboly.
4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
5. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne právnymi
predpismi.
6. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
7. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 390/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
8. Obec pri výkone samosprávy tiež zabezpečuje verejný poriadok v obci, plní úlohy na úseku
sociálnej pomoci, vedie obecnú kroniku.
1.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce:
Obec Nemčice sa geograficky nachádza: 184 metrov nad morom v Podunajskej nížine na Nitrianskej
tabuli, 5 km na ZJZ od Topoľčian v doline potok Zľavy. Prvá písomná zmienka je od roku 1156.
Najbližšie sídelné centrum je okresné sídlo Topoľčany, je od obce vzdialené 6 km.
Celková rozloha obce:

795 ha

1.2. Demografické údaje
Národnostná štruktúra: slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažne rímsko-katolícke vierovyznanie.
Počet obyvateľov: k 31.12.2012– 969 obyvateľov
1.3. Symboly obce
Erb obce tvorí: V modrom štíte medzi striebornými, ostrím odklonenými radlicami – čerieslom
a lemešom – zo zelenej trávnatej pažite vyrastajúce dva zlaté odklonené klasy na listnatých steblách,
medzi nimi zlatý strapec hrozna na zelenej listnatej stopke, nad tým všetkým strieborná holubica
v zlatej zbroji.

Vlajka obce: pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej 2/6, žltej 1/6, bielej 1/6
a zelenej 2/6. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi
do tretiny jej listu.

Pečať obce: je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC NEMČICE“.

Identifikačné údaje:
Názov: Obec Nemčice
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Nemčice, Hlohovská cesta č. 347, 955 01 Nemčice
IČO: 34 075 429
DIČ: 2021235073
Právna forma: právnická osoba
Kód obce: 581 305
Kód okresu: 406
Okres: Topoľčany
Kraj: Nitriansky
Telefónne spojenie: 038/5312127, 102, 106
Fax: 038/5312127
Mail: nemcice@nemcice.sk
Stránka: www.nemcice.sk

1.4. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

-

Materská škola

1.5. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje obec prostredníctvom opatrovateľskej služby, ktorú vykonáva „
Občianske združenie SPOKOJNOSŤ „. V roku 2012 ju vykonávalo 4 opatrovatelky.
Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich občanov.
Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky, aktivačné
práce.
1.6. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s riaditeľkou MŠ. Obec
prevádzkuje miestnu knižnicu a miestny rozhlas. Aktívne sú aj miestne spolky ako „Jednota klub
dôchodcov, dychová hudba Nemčičanka, telovýchovná jednota – futbal, hokejbal.
V obci je kultúrny dom v ktorom sa poriadajú rôzne akcie, ako tradičný ples športovcov,
pochovávanie basy, hodová zábava, stavanie mája, oslavy dňa matiek, uvítanie detí do života, deň detí,
október mesiac úcty k starším, Katarínska zábava, Mikuláš. Kultúrny dom sa prenajíma i na
poriadanie tanečných zábav, plesov, svadieb, rodinných osláv, stužkových slávností, karov.

1.7. Hospodárstvo
V obci Nemčice sa nachádzajú prevádzky živnostníkov a to:
BOPAL s.r.o, KERAMONT s.r.o, PEMAT Slovakia s.r.o., PATROPLAST s.r.o, ZAMAT s.r.o, FRHKOVO, Autoservis PREMAT, DAFIO s.r.o, Pohostinstvo VILOV MLYN, Pohostinstvo LINDA,
stolárstvo, predajňa potravín COOP Jednota, MALCO s.r.o.
1.8. Organizačná štruktúra obce
- ORGÁNMI OBCE SÚ:
a) obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Nemčice zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce Nemčice na 4 roky. Poslanci sa volia v 1 volebnom obvode na
celé volebné obdobie, podľa počtu obyvateľov. Zastupiteľský zbor v Nemčiciach je zložený zo 7
poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Nemčice
a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. Určuje zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce,
schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním, schvaľuje
rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet, rozhoduje o prijatí
úveru alebo pôžičky, schvaľuje územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo
miestneho poplatku a určuje ich náležitosti, uznáša sa na nariadeniach, určuje organizáciu obecného
úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra, zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra, schvaľuje

poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie
predpisy.
Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace, jeho zasadnutie zvoláva a vedie
starosta obce.

b) starosta obce
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo
vzťahu k štátnym orgánom, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu a je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych
vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. Vo vzťahu k uzneseniam
obecného zastupiteľstva má starosta obce sistačnú právomoc, to znamená, že ak sa domnieva, že
uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, uznesenie nepodpíše v určenej
zákonnej lehote.

Starosta obce:

Jozef Mokoš

Zástupca starostu obce:

Mgr. Anna Martošová

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Iveta Mokošová

Obecné zastupiteľstvo:

Lukáš Beneš
Ing. Štefan Kerek
Marián Kmeť
Mgr. Anna Martošová
Ing. Alojz Kleman
Peter Štuchal
Milan Pätoprstý

Komisie: Finančná komisia
Kultúrna komisia
Komisia životného prostredia
Komisia ochrany verejného poriadku
Pracovníci obecného úradu: Monika Kmeťová – ekonómka
Darina Masaryková – PaM, administratívna pracovníčka
Daniela Jančovičová - upratovačka

2.

Rozpočet obce na rok 2012

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je
súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce
vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
- podiely na daniach v správe štátu

- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadených obcou a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
- k rozpočtu iných obcí
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.
V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové
výdavky a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Finančné hospodárenie obce Nemčice sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 1/2012 z 29.02.2012. Schválený rozpočet obce bol v priebehu
rozpočtového roka upravovaný jedenkrát a to na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 20.08.2012.

-

Rozbor plnenia príjmov za rok 2012.

Rozpočet na rok 2012
332982
3.

Skutočnosť k 31.12.2012
296739,65

% plnenia
89,12%

Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012
227384

Skutočnosť k 31.12.2012
219785,59

% plnenia
96,65%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Daň z príjmov – plnenie na 94,89 % je z podielovej dane u FO. Je to príjem zo ŠR prepočítaného
podľa jednotlivých kategórií obyvateľstva a koeficienta nadmorskej výšky. Celkový príjem z dane
z príjmov FO bol v sume 166 595,82 Eur.
b) Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 34 522,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012vo výške 33 237,76 Eur, čo je
96,27 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 22 540,15 Eur, dane zo stavieb
10 675,80,-Eur. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške
1 254,03 Eur.
c) Daň za špecifické služby
Miestny poplatok za odpad
Daň za psa

Plán
16 450,00 Eur
850,00 Eur

3. Bežné príjmy – nedaňové príjmy

skutočnosť
19 052,01 Eur
900,00 Eur

%
115,82
105,88

Rozpočet na rok 2012
10640

Skutočnosť k 31.12.2012
14292,09

% plnenia
134,32%

9. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:
Plnenie na 100,07 % - tento príjem tvorí nájomné z pozemkov, budov a ostatných zariadení.
Príjmy z nájomného z pozemkov boli v sume 293,57 Eur, príjmy z prenájmu budov
a ostatných zariadení boli v sume 5 130,38 Eur.
10. Administratívne poplatky a iní poplatky a platby:
Patria sem správne poplatky za osvedčovanie listín, kolaudačné rozhodnutia, poplatky
stavebnému úradu, nájom za hrobové miesta. Za tieto činnosti získala obec 972,76 Eur, čo je
97,76 % z plánovaných 995,00 Eur.
11. Príjmy za porušenie predpisov:
Plnenie na 3,13 %, nakoľko bola udelená pokuta iba ObÚ Topoľčany, odborom VVS.
12. Poplatky a platby z nepriem.a náhodného predaja služieb
Plnenie na 213,44 % - jedná sa o príjmy za vyhlásenie v MR, poplatky za rybársky lístok,
cintorínske príjmy, príjmy za nové smetné nádoby, príjem stravné, zber papiera boli v sume
7 807,- Eur.
13. Úroky z vkladov
Plnenie na 82,07 % - z rozpočtovaných 15,00 Eur, bolo plnenie 12,31 Eur. Patria sem úroky
z účtov finančného hospodárenia.
14. Ostatné príjmy
Plnenie na 28,13 % - z rozpočtovaných 232,00 Eur, bolo plnenie 65,27 Eur. Patria
sem platby z výťažkov lotérií a hier a poplatky na povolenie výrubu stromov.
-

Transfery

Rozpočet na rok 2012
4973

Skutočnosť k 31.12.2012
14939,05

% plnenia
300,40%

Obec prijala nasledovné granty a transfery a dotácie:
P. č.
1.
3
4
5
5
6
7
8

Poskytovateľ
ÚPSVaR TO
Krajský stavebný úrad NR
Krajský školský úrad NR
Obvodný úrad TO
Obvodný úrad TO
Krajský úrad živ. prostr. NR
VÚC Nitra
VÚC Nitra

Suma v Eur
520,23
880,72
1256
952,46
312,51
102,38
100
220

Účel
Aktivačný pracovníci
Spoločný stavebný úrad
Školské pomôcky pre MŠ
Voľby do NR SR
Register obyvateľstva
Životné prostredie
kultúra
šport

ÚPSVaR TO
Grant z EU a ŠR
Grant z EU a ŠR

11
13
14

16,66
39383,46
210,578,09

Príspevok na stravu-deti v hmot. núdzi
Revitalizácia – kapitálové výdavky
Revitalizácia – bežné výdavky

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
60000

Skutočnosť k 31.12.2012
39383,46

% plnenia
65,63%

a) Príjem z predaja pozemkov – nebol rozpočtovaný .
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012
29985

Skutočnosť k 31.12.2012
8339,46

% plnenia
27,81%

Prevod prostriedkov z peňažných fondov obcí k 01.01.2012 bol vo výške 29 985,00 Eur.

-

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012

Rozpočet na rok 2012
332982

Skutočnosť k 31.12.2012
282914,94

% plnenia
84,96%

Skutočnosť k 31.12.2012
206791,07

% plnenia
97,01%

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2012
213174

v tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správe
Všeobec. verej. Služby i.n.
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná ekonomická, obch. Činn.
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Klub. a špeciál. kul. zar.
Knižnice
Ost. kul. služby vr. k domu
Vysielacie a vydav. služby
Nábož. a iné spoloč. služby

Rozpočet
90325
1732
5600
540
0
1208
23580
2074
133
7800
5152
465
166
3820
250
1556

Skutočnosť
85213,47
1077,23
3646,24
67,2
0
3492,85
26556,61
2836,83
614,92
5910,12
5121,96
464,78
142,52
2881,21
0
900,97

% plnenia
94,34%
62,20%
65,11%
12,44%
0,00%
289,14%
112,62%
136,78%
462,35%
75,77%
99,42%
99,95%
85,86%
75,42%
0,00%
57,90%

Rekr., kultúr. a nábož. i. n.
Predškolská výchova
Škol. strav. v predšk. zariad.
Ďalšie soc. služ. - staroba

580
52551
8542
7100

618
52075,81
8481,64
6688,71

106,55%
99,10%
99,29%
94,21%

1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných 77 328,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012vo výške 77 793,85 Eur, čo
je 100,60 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov školstva, t.j.
MŠ a ŠJ .
2) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných 27 248,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 26 708,79 Eur,
čo je 98,02 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

-

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2012
24870

Skutočnosť k 31.12.2012
16599,61

% plnenia
66,74%

v tom:
Funkčná klasifikácia
Rekonštrukcia strechy OcU
Rekonštrukcia a moderniz.- revital.
Osvetlenie prechodu pre chodcov
Elektrická panvica kuchyňa KD
Rekonštrukcia,modernizácia DS
Interaktívna tabuľa MŠ

-

rozpočet
10000
0
0
0
14870
0

skutočnosť
0
300,92
1226,39
2167,2
10500
2405,1

% plnenia
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
70,61%
0,00%

Výdavky verejnej správy:

Ide o nasledovné investičné akcie:
c) rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku vo výške 10 500,00 Eur z vlastných zdrojov splátky.
d) Revitalizácia obce-neoprávnené výdavky vo výške 300,92 Eur z vlastných zdrojov.
e) Osvetlenie prechodu pre chodcov- vo výške 1226,39 Eur z vlastných zdrojov.
f) Nákup elektrickej panvice do kuchyne KD vo výške 2167,20 Eur z vlastných zdrojov.
g) Nákup interaktívnej tabule do MŠ vo výške 2405,10 Eur, z toho 1256,00 Eur bola dotácia z
Krajského školského úradu NR, 1149,10 Eur bolo z vlastných zdrojov.
2) Finančné operácie výdavkové:
Rozpočet na rok 2012
94938

Skutočnosť k 31.12.2012
52775,55

1. Transakcie verejného dlhu:

% plnenia
55,58%

- splátky bankového úveru vo výške 52775,55 Eur.
Výsledok hospodárenia
Celková rekapitulácia

plnenie

Bežné príjmy

249016,73

Bežné výdavky

206791,07

Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu

42225,66

Kapitálové príjmy

39383,46

Kapitálové výdavky

16599,61

Rozdiel= prebytok kapitálového rozpočtu

22783,85

Finančné príjmové operácie

8339,46

Finančné výdavkové operácie

59524,26

Rozdiel = schodok finančných operácií

-51184,8

Prebytok hospodárenia /bežný a kapitálový/

65009,51

Vylúčenie z výsledku hospodárenia/nevyčerpané prostr./ 0
Prebytok hospodárenia po úprave

65009,51

§10 zákona č.583/2004 Z.z. hovorí, že finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Prostredníctvom nich
sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich
splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, nevstupujú priamo do
výsledku hospodárenia. Po odpočítaní finančných operácií je výsledok hospodárenia prebytok
65009,51 €.
Od 1.1.2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia, to
znamená prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu v účtovníctve nevykazuje. Účtuje sa len o prírastkoch
a úbytkoch prostriedkov na peňažnom fonde a to na samostatnom bankovom účte rezervného fondu.
Tvorba a použitie peňažných fondov sa sleduje mimo účtovníctva spôsobom určeným obcou.
Prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 odst. 3, pís. a) a b), ktorý bol upravený podľa § 16, odst. 6,
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zdrojom peňažných fondov, to znamená
rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov, ktoré tvorí obec na základe svojho
rozhodnutia.
Prebytok rozpočtového hospodárenia bol vo výške 65009,51 Eur. Tento navrhujem použiť
nasledovne:
- tvorba rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku rozpočtu vo výške 6500,95 Eur.
-

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

Rezervný fond vytvára obec v súlade s ust. § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vo výške 10% z prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka zisteného podľa § 16
ods. 6 cit. Zákona. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O tvorbe a použití rezervného fondu

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Vzhľadom na hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2012 obci
vyplýva povinnosť min. tvorby rezervného fondu vo výške 10 % t.j. 6500,95 Eur.
Počiatočný stav k 1.1.2012
Konečný stav k 31.12.2012

1 442,96 Eur
1 442,96 Eur

Prostriedky rezervného fondu obec použije v súlade s ust. § 10 ods. 8/ zák. č. 583/2004 Z.z., ak
v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami
alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného
rozpočtu.
Sociálny fond je tvorený z finančných zostatkov z predchádzajúcich rokov a z povinného odvodu
vo výške 1,05 % hrubých miezd. Čerpanie prostriedkov z fondu je v súlade so zákonom č.
152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov. Zostatok k 31.12.2012 je
vo výške 166,33 Eur.
Bežný účet obce – zostatky na bežných bankových účtoch sú vo výške 42 551,38 Eur.
a) Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným právnickým a fyzickým osobám.
a. zriadeným právnickým osobám
b. založeným právnickým osobám
c. štátnemu rozpočtu
d. štátnym fondom
e. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov musí obec finančne usporiadať
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Tieto finančné vzťahy boli k 31.12.2012 vysporiadané.
Obcou neboli v roku 2012 zriadené ani založené právnické osoby.
Obec v roku 2012 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel a to:

Žiadateľ dotácie
Zväz poštových
holubov
Muzikanti„Nemčičanka“
TJ Nemčice
Jednota klub
dôchodcov

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku 2012
66

Suma použitých
prostriedkov v roku 2012
66

Rozdiel

166

166

0

3090
465

3090
464,78

0
0,22

0

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.

-

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v Eur

AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návr. Fin. výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy krátkodobé
Krátkodobé záväzky
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
bankové úvery
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
KZ k 31.12.2012
1144562,33
0
926007,07
171901,45
46493,73
1082,02
2860,33
42551,38
0
0
160,08

Skutočnosť
KZ k 31.12.2012
1144562,33
0
0
607645,1
69506,48
2126,12
2126,12
0
166,33
42162,91
467410,75

Aktíva obce k 31.12.2012 predstavujú celkom brutto čiastku 1 144 562,33 Eur. Hodnota
dlhodobého investičného majetku obce, ako aj finančný majetok obce, zásoby, pohľadávky
zodpovedajú hodnote majetku, ktoré boli inventarizované inventarizačnou komisiou, ktorá
vykonala dokladovú inventarizáciu majetku k 31.12.2012, s ktorou bolo OcZ oboznámené. Pasíva
k 31.12.2012 predstavujú čiastku celkom 1 144 562,33 Eur, čo zodpovedá zdrojom krytia majetku,
finančné prostriedky, záväzky.
Bilančná kontinuita bola dodržaná, pretože aktíva sa rovnajú pasívam.

-

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Za hodnotený rok bolo vydaných 37 FAv celkovej výške 7 443,57 Eur. Z toho boli riadne
uhradené vo výške 6840,02 Eur, suma vo výške 603,55 sa eviduje ako pohľadávka.. Na obecný
úrad bolo za celý rok 2012 prijatých 308 FA v celkovej výške 94 794,41 Eur. Za vyššie uvedené

obdobie obec vykazuje záväzky voči dodávateľom vo výške 12 602,43 Eur. Tento záväzok je
navýšený o sumu 410,55 Eur, neuhradené faktúry školskej jedálne.

Z hľadiska budúcich cieľov Obec Nemčice aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako
je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré bude obec v budúcnosti realizovať, budú mať jediný
cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Nitre v písomnej aj
elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného obdobia nenastali
žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Nemčiciach, dňa 19.2.2013

