
 

Obec Dolné Kočkovce, Školská 136, 020 01 Púchov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa 

 

obce Dolné Kočkovce 

 

za rok 2014 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Výročná správa obce Dolné Kočkovce za rok 2014 
 

 
         OBSAH :  

 

1. Základná charakteristika obce Dolné Kočkovce 

      1.1.   Identifikačné údaje 

      1.2.   Geografické údaje 

      1.3.   Demografické údaje 

      1.4.   Symboly obce 

      1.5.   História obce 

      1.6.   Sociálne zabezpečenie 

      1.7.   Kultúra 

      1.8.   Komisie 

 

2. Organizačná štruktúra obce Dolné Kočkovce 

 

3. Činnosť obce Dolné Kočkovce v roku 2014 

 

4. Rozpočet obce na rok 2014 

      4.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 

      4.2 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 

      4.3 Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 

      4.4 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

      4.5 Dotácie a spoločenské akcie konané v roku 2014 

      4.6 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 

      4.7 Hodnotenie plnenia programov obce 

      4.8 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

 

5. Účtovná závierka k 31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1.    Základná charakteristika obce Dolné Kočkovce 
Obec Dolné Kočkovce je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec 

je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.  

 

 

1.1.   Identifikačné údaje: 
Názov:    Obec Dolné Kočkovce 

Poštová adresa :   Obecný úrad Dolné Kočkovce, Školská č. 136, 020 01 Púchov 

IČO:    00692328 

DIČ:     2020616906 

Právna forma:   právnická osoba 

 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. 

 

 

1.2.   Geografické údaje: 
Obec Dolné Kočkovce sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Púchov, susedí s obcami 

Beluša a s mestom Púchov. 

Celková rozloha obce:  612 ha 

Nadmorská výška:    259 m nad morom 

 

 

1.3.  Demografické údaje: 
Počet obyvateľov:                                               1 230 obyvateľov k 31.12.2014 

Národnostná štruktúra obyvateľov:                    100 % slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: prevažuje rímsko-katolícke  

                                                                         vierovyznanie – 99 % 

 

 

1.4.    Symboly obce: 
Erb obce:  v červenom štíte na nižšej oblej zelenej pažiti stojí strieborný oltár so zlatými    

                  rondelmi,  na oltári po bokoch stoja zlaté sviece so zlatými plameňmi, v strede 

                  stojí zlatý kvetináč, z ktorého vyrastá strieborná lipka 

Vlajka obce: pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách - červenej      2/8 

                                                                                                       -  žltej            2/8 

                                                                                                       -  bielej          2/8 

                                                                                                       -  zelenej        2/8 

                        Vlajka je ukončená troma cípmi. 

 

Pečať obce:  pozostáva z erbu obce a po boku je názov obce 

 

Symboly obce Dolné Kočkovce sú zaevidované v Heraldickom registri v Bratislave. 
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1.5.  História obce: 
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1332, keď sa v súpise cirkevných desiatkov spomína 

ako Hoczak. Bola spoločnou farou pre Dolné i Horné Kočkovce. Samostatne sa Dolné 

Kočkovce uvádzajú až v dokumente z r. 1407 ako ALSW Hochk. Patrili vtedy zemianskej 

rodine Lieskovských. V r. 1598 sa v portálnych súpisoch uvádzajú ako majetok hradného 

panstva Košeca. Neskoršie názvy obce boli: v r. 1496 Also Hochkowcz, r. 1598 Also 

Koczkocz, r. 1773 Alsó Kocskocz, Dolnné Kocžko(w)cze, r. 1789 Alschó Kocschkócz, r. 

1808 Alsó Kocskóz, r. 1863 Alsókócskóc, r. 1873 – 1913 

Alsókocskóc. Názov Dolné Kočkovce sa ustálil od r. 1920. 

 

Výchova a vzdelávanie: v obci Dolné Kočkovce sa nachádza Materská škola a Základná 

škola. 

 

 

1.6.   Sociálne zabezpečenie – starostlivosť o starších je riešená cez opatrovateľskú 

službu 

 

 

1.7.   Kultúra – obec má svoj kultúrny dom, ktorý je využívaný na rôzne akcie 

 

 

1.8.   Komisie: - obec má tieto nasledovné komisie 
 

Komisie: Finančná komisia 

                Komisia pre kultúru a šport 

                Komisia pre životné prostredie 

                Stavebná komisia 

                Komisia pre ochranu verejného poriadku             
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2. Organizačná štruktúra obce Dolné Kočkovce za rok 2014 
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3. Činnosť obce Dolné Kočkovce v roku 2014  
      

     Činnosť obce Dolné Kočkovce v roku 2014 bola zameraná v  prvom rade na udržiavanie 

a zveľaďovanie majetku a života v obci. 

          

 

      

V rámci  spoločenských akcií  obec  v roku 2014  prispela na : 

 

 

 

Deň matiek            673,58 € 

Turnaj o pohár starostu obce          246,00 € 

Olympijské hry v ZŠ           500,00 €  

Príspevok prvákom                     700,00 € 

Vatra oslobodenia                                                                   1 267,37 €   

Pouličný volejbalový  turnaj                                                      322,00 € 

Posedenie s prestárlymi občanmi/nad 70 rokov                      1 454,77 € 

Mikuláš pre deti                                                                         294,70 € 

MDD                                                                                          878,41 € 

Záhrada jesene                                                                           126,62 € 

Veľkonočné vajíčko           102,46 €  

Ohňostroj Silvester                                                                    401,63 € 

Uvítanie detí do života                                                            1 478,61 €   

Reprezentácia obce na jarmoku                                                   79,73 € 

                                                                      –––––––––––––––––––––––– 

                                                                       spolu:               8 525,88 € 

 

 

Finančné prostriedky na všetky dotácie a akcie boli odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. 
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4. Rozpočet obce na rok 2014  
 

 

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení 

súhrnne spracované do záverečného účtu obce. 

     Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív.                                                                             

      Finančné hospodárenie Obce Dolné Kočkovce  sa riadilo rozpočtom, ktorý  bol  schválený  

uznesením obecného  zastupiteľstva  č. 4/2013 zo dňa 09.12.2013.  Schválený rozpočet obce 

bol v priebehu roka 2014 upravený jedenkrát: uznesením č.4/2014 zo dňa 9.12.2014 . 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny  schváleného rozpočtu v /€ : 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých € 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 450 508 480 000 

z toho :   

Bežné príjmy 450 508 477 810 

Kapitálové príjmy 0     2 190 

Finančné príjmy 0 0 

   

Výdavky celkom 450 508 480 000 

z toho :   

Bežné výdavky 395 508 425 465 

Kapitálové výdavky 55 000 54 535 

Finančné výdavky 0 0 

   

Rozpočet  obce   
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4.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

480 000 482 367,34 100,49 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 480 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

482 366,34  EUR, čo predstavuje  100,49 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

477 810 434 212,58 90,88 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 477 810 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

434 212,58  EUR, čo predstavuje  90,88 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

270 624 287 885,10                106,38 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 245 015 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 247 414,39 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,98 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 40 624 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 40 470,71 EUR, čo 

je 99,62 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 309,80 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 34 500,61 EUR, daň za psov v sume 492 EUR, daň za užívanie vereného priestranstva 

v sume 168,30 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

108 513           63 852,47       58,84 

 

Príjmy z  vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4 908 bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 039,40  EUR, čo je 

102,68 % plnenie.  

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 103 605 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 58 813,07 EUR, 

čo je 56,77 % plnenie. Boli to poplatky za stavebné rozhodnutia, overovanie  listín 

a podpisov, 

rybárske lístky, správne poplatky, pokuty za porušenie predpisov,  káblovú televíziu, hrobové  
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miesta, smeti,  miestny rozhlas, dom smútku, cintorínske poplatky a za vydané licenčné 

povolenie k prevádzke automatov, rodičovské príspevky v MŠ, ZŠ, režijné náklady od 

cudzích stravníkov /dôchodcov/ v školskej jedálni, za opatrovateľskú službu, za prenájom 

viacúčelového ihriska, príjmy z úrokov na bežných účtoch, príjmy z dobropisov. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

83 658                 82 475,01 98,59 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 83 658 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

82 475,01  EUR, čo predstavuje 98,59 % plnenie.  

 

Prijaté granty a transfery 

 

 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

2 190 2 189,36 99,97 

 

Tieto príjmy tvorila platba DPH na tribúny. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0 45 965,40  

  

Tvorili ich hlavne príjmy od stravníkov a prevod z prostriedkov z peňažných fondov.  

 

 
 

 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. Krajský školský úrad 66 454,10 školstvo – ZŠ 

2. Krajský stavebný úrad 1 142,97 stavebný poriadok 

3. Krajský úrad  životného prostredia 115,16 ochrana prírody a krajiny 

4. Kraj. Úrad cest.dopravy a poz.komunik. 53,09 cestná doprava 

5. Obvodný úrad  405,57 evidencia obyvateľstva 

6. Úrad práce soc.vecí a rodiny 10 165,05 dlhodobo nezamestnaní-VPP, 

refundácia miezd z ÚP 

7. Krajský školský úrad 1 682,00 MŠ-predškolská výchova 

8 Obvodný úrad 2 339,47 Voľby  

9. Obvodný úrad 117,60 Rodinné prídavky. 

    

 Spolu 82 475,01  
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4.2 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

480 000 438 693,81 91,39 

 

.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

425 465           371 204,99                       87,25  

 

v tom výdavky na činnosť : 

 

 

 

Obecný úrad                               rozpočet :       211 078      €   

                                                     čerpanie :       178 501,38  € 

 

Boli to výdavky na prevádzku obecného úradu , najmä na mzdy zamestnancov a zákonom 

stanovené odvody, výdavky na úhradu elektrickej energie, plynu, telefónu, vodu, poštovné, 

káblovú televíziu, koncesionárske poplatky, internet, tlačivá, knihy, kancelárske potreby , 

čistiace potreby, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje a zariadenia, pohonné látky do 

traktora, služobného auta FABIE, údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, 

školenia pracovníkov, uloženie a vývoz  odpadu,  bankové poplatky, stravovanie 

zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, reprezentačné výdavky, odmeny poslancom 

obecného zastupiteľstva, príspevky občianskym združeniam, telovýchovnej jednote, členské 

príspevky obce. Ostatné finančné prostriedky boli použité na akcie počas roka ako Deň 

matiek, Mikuláš, MDD, Záhrada jesene, Posedenie s prestárlymi občanmi,  Hody. 

 

Obecný úrad zamestnáva  5 pracovníkov  na plný úväzok, traktoristu a kontrolór obce pracuje 

na skrátený úväzok. 

 

Voľby                                          rozpočet:   2 340,00 € 

                                                     čerpanie:   2 339,47 € 

 

Peňažné prostriedky boli pridelené z Obvodného úradu Považská Bystrica na financovanie 

výdavkov týkajúcich sa s činnosťou zabezpečenia volieb prezidenta, volieb do EP a  

komunálne voľby. 

 

 

 

Civilná ochrana                          rozpočet :            64,00 €     

                                                     čerpanie :            64,00 € 

 

 

Požiarna ochrana                       rozpočet :          1 292,00 €     

                                                     čerpanie             12 88,46 € 
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Verejno-prospešné práce            rozpočet :    2 030,00 € 

                                                      čerpanie :     2 011,68 € 

 

 

V rámci tejto činnosti obec zamestnáva 8 obyvateľov obce, ktorí vykonávajú práce na úseku  

čistenia chodníkov,  potoka, úvozu,  ich  vykášanie , zabezpečujú poriadok na cintoríne, 

v MŠ, ZŠ, pracovali pri výrezoch stromov , v zime odpratávajú sneh z chodníkov. 

Z prostriedkov sa financovali hlavne náklady na mzdy a odvody zamestnanca, ktorý  

vykonával  aktivačnú činnosť dlhodobo nezamestnaných, boli zakúpené  ochranné pracovné 

prostriedky - rukavice, montérkové nohavice, pracovné náradie – metly, motyky, sekery, 

lopaty, hrable, pracovná obuv,  benzín do motorovej píly a krovinorezu.  

 

 

Stavebný poriadok                      rozpočet :    1 143,00 € 

                                                      čerpanie :     1 192,97 € 

 

 

 

Cestná doprava                            rozpočet :      53,00 € 

                                                      čerpanie  :      53,09  € 

 

 

 

 

Životné prostredie                       rozpočet :     116,00 € 

                                                      čerpanie  :     115,16 € 

 

 

Verejné osvetlenie                       rozpočet :      8 493,00 € 

                                                      čerpanie  :     8 493,05 € 

 

Prostriedky boli použité na úhrady za elektrickú energiu.  

 

 

 

Materská škola                            rozpočet :     80 898,00 € 

                                                      čerpanie  :    76 258,87 €  

 

 

Z prostriedkov sa financovali mzdy, odvody, cestovné náhrady, elektrina, plyn , voda, telefón, 

internet, čistiace prostriedky, časopisy, pracovná obuv, odev, údržba výpočtovej techniky, 

revízie elektrických zariadení, nákladného výťahu, vodoinštalačné práce .Rodičovské 

príspevky, ktoré MŠ získala od rodičov sa použili na nákup hračiek , kníh , učebných 

pomôciek. V MŠ  bolo umiestnených v roku 2014 v priemere 42 detí a učiteľskú prácu pri 

nich vykonávali  4 učiteľky, o čistotu  sa starala l prevádzková pracovníčka. 
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Základná škola                            rozpočet :      60 614,00 € 

                                                      čerpanie :      61 084,19 € 

 

Prostriedky boli použité na výplaty miezd zamestnancov, odvody do poisťovní, platby  

za plyn, elektrinu, vodu, telefón, čistiace potreby, kancelárske potreby, poistenie majetku, 

vývoz fekálií, prídel do sociálneho fondu, na výplaty  v rámci dohody pre katechéta, farára. 

Prostriedky získané od rodičov boli použité na nákup materiálu, učebných pomôcok. 

Na škole pracujú 2 vyučujúci, na skrátený  úväzok vyučuje pracovníčka školského klubu, 

farár, katechét, prevádzková pracovníčka. V roku 2014 školu navštevovalo  v priemere  32   

žiakov. 

 

 

 

 

Školský klub                                  rozpočet :    9 290,00 € 

                                                       čerpanie :     8 658,03 € 

 

V klube je zamestnaná l vychovávateľka, finančné prostriedky  boli čerpané hlavne na jej 

mzdu, odvody do poisťovní, údržbu výpočtovej techniky, tvorbu sociálneho fondu. 

 

 

 

 

Školská  jedáleň                             rozpočet :    31 545,00 € 

                                                        čerpanie :     30 731,58 € 

 

Školská jedáleň sa nachádza v priestoroch MŠ, pracujú v nej  1 kuchárka, l vedúca ŠJ. Jedáleň 

zabezpečuje stravovanie detí v MŠ,  žiakov ZŠ a dôchodcov obce.  Finančné prostriedky boli 

použité na mzdy, odvody do poisťovní, nákup potravín, kancelárske  a čistiace potreby, 

materiál, pracovné odevy a obuv,  údržbu prevádzkových strojov, zariadení. Z režijných 

nákladov, ktoré sa vyberajú od dôchodcov. 

 

 

 

TJ Slovan                                       rozpočet :       1 980,00 € 

                                                        čerpanie :       1 975,82 € 

 

Finančné prostriedky sa použili na  úhrady za zemný plyn a na nákup stolov. 

 

 

 

Dom kultúry                                  rozpočet :        8 309,00 € 

                                                        čerpanie :        7 223,78  € 

 

Z prostriedkov sa čerpalo na plyn, elektrinu, vodu, čistiace prostriedky, nákup šporáku, 

čistiacich potrieb a nákup všeobecného materiálu. 
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Klubovňa dôchodcov          rozpočet:   2 110,00 €  

             čerpanie:   2 104,64 €  

 

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku v klubovni (plyn, elektrika, voda). 

 

 

 

 

Dom smútku                                    rozpočet :     610,00 € 

                                                          čerpanie :     629,58 € 

 

Prostriedky boli použité na úhrady za spotrebu vody, elektriny, nákup benzínu do krovinorezu 

na vykášanie trávy. 

 

  

 

 

Opatrovateľská služba                    rozpočet :    3 500,00 € 

                                                          čerpanie :     2 978,86 € 

 

Obec zamestnávala v rámci opatrovateľskej služby 1 pracovníka. Finančné prostriedky boli 

čerpané na mzdy, odvody, údržbu počítačových programov, tvorbu sociálneho fondu. 

 

 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

54 535,00         52 989,20           97,17 

 

v tom :  

Funkčná 

klasifikácia 

Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Obecný úrad 47 653 46 116,29 96,78 

Základná škola  5 840 5 831,26 99,85  

Materská škola 1 042 1 041,65 99,97 

 

 

 

 

Výdavky z rozpočtu  obecného úradu 

- Osvetlenie na ulici Š.Moyzesa       588,00 

- Výstavba kaplnky                1 625,04  

- Okná a dvere v školskom byte                                                              2 769,20 

- Detské ihrisko                6 303,00     

- Chodník na M. Kukučína            26 673,13 

- Autobusové zástavky               2 856,00  

- Osvetlenie pri železničnej zástavke                                                                   3 496,24 

- Výmena okien v budove TJ               1 805,68 
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                                                                                                                     ––––––––––––––– 

                                                                                                                           46 116,29 € 

 

Výdavky z rozpočtu základnej školy 

- Okná v ZŠ              5 831,26 € 

 

Výdavky z rozpočtu materskej školy    

- Vchodové dvere                                                                                     1 041,65 €                          

 

 

 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

             14 499,62                       

 

Finančné prostriedky boli použité na faktúry za potraviny v ŠJ.  

 

 

 

                                                                                                                          

4.3 Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 
 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 434 212,58 

Bežné výdavky spolu 371 204,99 

Bežný rozpočet 63 007,59 

Kapitálové  príjmy spolu 2189,36 

Kapitálové  výdavky spolu                      52 989,20 

Kapitálový rozpočet                   -   50 799,84 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 12 207,75 

Príjmy z finančných operácií 45 964,40 

Výdavky z finančných operácií 14 499,62 

Rozdiel finančných operácií 31 464,78 
PRÍJMY SPOLU   482 365,76 

VÝDAVKY SPOLU 438 693,81 

Hospodárenie obce  43 672,53 

 

Prebytok rozpočtu  v sume 43 672,53 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu vo výške  43 672,53 €. 
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4.4 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného 

a sociálneho fondu 

 
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu  

 
 Účel SUMA  V  € 

Začiatočný stav k 1.1.2014  0,- 

Tvorba Rezervného fondu:  31 698,26 

   

Čerpanie rezervného fondu :   

 Detské ihrisko         - 6 303,- 

 Chodník na M. Kukučína   - 19 043,02 

 Autobusové zástavky    - 2 856,- 

 Osvetlenie pri žel. Stanici         -  3 496,24 

   

   

Zostatok k 31.12.2014  0,- 

 

 

 

Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu 

 

Sociálny fond Suma v € 

  

Počiatočný stav k 1.1.2014   632,72 

Prírastky – povinný prídel -  1,25 % z miezd 1 407,11 

Úbytky    - na regeneráciu pracovnej sily 1 595,00 

Konečný  zostatok k 31.12.2013 444,83 

 

 

4.5 Dotácie a spoločenské akcie konané v roku 2014 
 

 

Obec v roku 2014 poskytla  dotáciu  : 

 

Telovýchovná jednota Dolné Kočkovce  vo výške                   4 000,00 €                             

Jednota  dôchodcov Dolné Kočkovce                                          250,00 € 

Zdravotne postihnutí                                                                    150,00 € 

Plavecký výcvik detí v materskej škole                                         72,00 € 

CVČ Včielka              832,00 € 

Sports Training Centre                         65,10 €   

                                                                   ____________________________       

                                                                         spolu:                5 369,10 € 
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V rámci  spoločenských akcií  obec  v roku 2014  prispela na : 

 

Deň matiek            673,58 € 

Turnaj o pohár starostu obce          246,00 € 

Olympijské hry v ZŠ           500,00 €  

Príspevok prvákom                     700,00 € 

Vatra oslobodenia                                                                   1 267,37 €   

Pouličný volejbalový  turnaj                                                      250,00 € 

Medziuličný futbalový turnaj                                                    322,00 € 

Posedenie s prestárlymi občanmi/nad 70 rokov                      1 454,77 € 

Mikuláš pre deti                                                                         294,70 € 

MDD                                                                                          878,41 € 

Záhrada jesene                                                                           126,62 € 

Veľkonočné vajíčko           102,46 €  

Ohňostroj Silvester                                                                    401,63 € 

Reprezentácia obce na jarmoku                                                  79,73  € 

Uvítanie detí do života                                                            1 478,61 € 

                                                                      –––––––––––––––––––––––– 

                                                                       spolu:               8 775,88 € 

 

Finančné prostriedky na všetky dotácie a akcie boli odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. 

 

 

4.6 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v €  
 

Aktíva 

 
a) Neobežný majetok                                                                                   € 

Názov Stav k 31.12.2014 

Dlhodobý nehmotný majetok  138 334,31 

Softvér  1 731,32 

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 3 046,53 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku  

Budovy : 898 893,23 

- budova požiarnej zbrojnice 28 915,79 

- budova základnej školy 78 222,23 

- budova materskej školy 91 688,60 

- budova domu smútku 31 135,86 

- budova domu kultúry 639448,80 

- budova zvonice 1 716,13 

- budova telovýchovnej jednoty 27 765,82 

Stroje, prístroje a zariadenia 103 838,91 

Dopravné prostriedky-traktor s prívesom,auto Fabia 24 361,01 

Pozemky     884,13 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 9 561,60 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 59 022,01 

Dlhodobý finančný majetok – cenné papiere                 156 447,59 

Neobežný majetok   s p o l u : 1 396 120,64 
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b) Obežný majetok 

Zásoby – potraviny v školskej jedálni 761,34 

Pohľadávky :  

- nedaňové  620,00 

- daňové      113,67 

Finančný majetok :  

- pokladňa 886,97 

- peniaze na ceste  

- bankové účty 86 888,14 

- ceniny – stravné lístky 7,00 

Náklady budúcich období 1 340,03 

Obežný majetok  s p o l u  90 617,15 

A K T I V A  celkom 1 486 737,79 

 

 

Pasíva 

 
- vlastné imanie  634 332,98 

- záväzky zo sociálneho fondu 444,83 

- dodávatelia – neuhradené faktúry 5 042,49 

- zamestnanci – výplaty za december 2014 11 930,92 

- sociálne a zdravotné poistenie za december 2014 6 707,68 

- daň zo mzdy zamestnancov za december 2014 1 216,80 

- iné záväzky 2 539,59 

- výnosy budúcich období 346 629,36 

- rezervy 600,00 

P A S I V A   celkom 1 009 444,65 

 

 

 

 

 

4.7 Hodnotenie plnenia programov obce 
    Obec Dolné Kočkovce nemá povinnosť robiť rozpočet v programovej štruktúre. 

 

 

 

 

4.8 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
  

 Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom        5 042,49  € 

      -     voči zamestnancom      11 930,92  € 

 

Obec Dolné Kočkovce nemá k 31.12.2014 žiadne úvery.  
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Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti 

 

Obec v roku 2014 nevykonávala podnikateľskú činnosť.  

 

 

 

5. Účtovná závierka  k 31.12.2014 

 
Doklady týkajúce sa účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Výrok 

audítora sú prílohou výročnej správy. 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014. 

Účtovná závierka bola odovzdaná na Daňový úrad v Trenčíne v zákonom stanovenom 

termíne. 

 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 

potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dolné Kočkovce dňa 05. júna  2015 

 

 

Vyhotovila : Martina Mrocková                                                       

 

 

 

 

         Bc. Peter Regina 

                                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 


