Záverečný účet
obce NEVOĽNÉ
k 31.12.2019

V zmysle zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

Obecný úrad v Nevoľnom účtuje vo svojom účtovníctve o hospodárení obce Nevoľné.
Účtovníctvo je vedené preukázateľne, správne, úplne pomocou programového vybavenia.
Účtovnícky program dodala firma REMEK s.r.o. so sídlom v Nitre. Toto účtovníctvo bolo
upravené opatrením MF SR zo dňa 8.8.2008 č.MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre rozpočtové organizácie,
obce a vyššie územné celky. Uvedené opatrenie reprezentuje od 1.1.2008 novú metodiku
účtovníctva založenú na princípoch Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný
sektor. Majetok sa odpisuje podľa Zákona 595/2003.V súlade s ustanovením § 16 odst.5
zák.š.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov sa predkladá k verejnej diskusii a následnému prerokovaniu v obecnom
zastupiteľstve Výročná správa o hospodárení obce Nevoľné za rok 2018.
V zmysle citovaného zákona záverečný účet obsahuje
1. Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov
2. Bilanciu aktív a pasív
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
5. Prehľad o poskytnutých zárukách
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti obce
1.Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Príjmy bežného rozpočtu tvoria najmä vlastné príjmy obce z miestnych daní /daň
z nehnuteľnosti, poplatok za psa, za komunálny odpad.../, príjmy z podielových daní zo
štátneho rozpočtu, príjmy z hospodárenia s majetkom /nájomné/, príjmy z predaja služieb
občanom /relácia v miestnom rozhlase, kopírovanie, overovanie.../, poplatok za materskú
školu a rôzne iné administratívne poplatky. Súčasťou príjmov sú aj príjmy z Úradu práce na
vytvorené pracovné miesta. Taktiež sú tu aj príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon
funkcií /voľby, životné prostredie, materská škola.../, príjmy z VUC / akcia Jedenástky/.
Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria príjmy vo výške 200,00 €
/predaj pozemkov 200,00 €/
Príjmy
Schválený
rozpočet
rozpočet na r.2019
Bežný rozpočet
173 347 €
Kapitálový rozpočet
0,00 €
Príjmové finančné operácie
0,00 €
Príjmy spolu
173 347,00 €

Upravený
rozpočet na r.2019
211 095,00 €
200,00 €
0,00 €
211 295,00 €

Skutočnosť čerpanie
k 31.12.2019
214808,43 €
200,00 €
0,00 €
215 008,43 €

Výdavky bežného rozpočtu tvoria výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, na údržbu
majetku a výdavky na výkon prenesených kompetencií /životné prostredie, voľby../, výdavky
na mzdy zamestnancov z Úradu práce.
Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria výdavky vo výške 7 621,71 €
/Chladnička 199,00 € ,Mikrovlnná rúra 86,10 €, kuchyňa-zálohová platba 1 016,40 €
Kosačka 4 922,90 €
Kamery 1 397,31 € /

Výdavky
rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Výdavky spolu

Schválený
rozpočet na r.2019
168 447,00 €
500,00 €
168 947,00 €

Upravený
rozpočet na r.2019
182 838,00 €
7 619,00 €
190 457,00 €

Skutočnosť čerpania
k 31.12.2019
182 658,00 €
7 621,71 €
190 279,71 €

Rozpočet obce bol schválený OZ dňa 12.12.2018 uznesením č.34/2018.
Zmena rozpočtu : 12.02.2019 uznesením č. 2/2019
10.12.2019 uznesenímč.41/2019

2.Bilancia aktív a pasív
Aktíva obce sa skladajú z :
Neobežného majetku obce v zložení dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný
majetok po korekcii, dlhodobý finančný majetok.
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok : pozemky
stavby
samostatné hnuteľné veci
dopravné prostriedky
dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhod.hmot.majetku
Dlhodobý finančný majetok
Finančný majetok:
bankové účty :
pokladňa
Zásoby
/zásoby v ŠJ/

248,85 €
2 565,09 €
1 056 472,16 €
48 384,51 €
1 762,76 €
22 119,40 €
840,00 €
73 745,61 €
82 797,83 €
690,29 €
261,66 €

Pohľadávky
1 016,40 €
/f.c. 2019006 J.M.D.Dobias /
Pohľadávky z nedaňových príjmov
62,92 €
/Komunálny odpad/
Pohľadávky z daňoých príjmov
615,39 €
/DZN/
Časové rozlíšenie
1 237,81 €
Náklady budúcich období
/Účtovanie poistného na rok 2020 vo výške 902,98 €, predplatné kníh a časopisov vo výške
109,20 €, program pre DZN vo výške 154,66 €, členské poplatky vo výške 70,97 €, /
Odpisy majetku
520 629,43 €
Aktíva spolu
1 813 450,11 €
Pasíva obce sa skladajú z :
Vlastné imanie
276 649,22 €
Oceňovacie rozdiely /vodárenské akcie/
1 752,00 €
Krátkodobé rezervy
585,00 €
/Audit/
Záväzky zo sociálneho fondu
93,74 €
Krátkodobé záväzky
9 773,36 €
- dodávatelia: neuhradené faktúry týkajúce sa roku 2019
1 311,17 €
/f.c.20200021 TOP PRIVACY-25,00€, f.c.20190270 Mgr.J.Lečko-480,00€, f.c.20191339 TS378,48€ ,f.c.201981281 TS-24,22€, f.c.5041901484 PORADCA-32,57€, f.c.1900950 AQAVITA33€ ,f.c.1901002 AQAVITA-40,02€ ,f.c.8249472193 T-COM-50€, SJ-247,88€/
COOP Jednota-162,31 €, GURMAN-74,78 €/
/preddavok SJ/
1 294,06 €
-zamestnanci /mzda /
4 142,86 €
-poistné /sociálna a zdravotná poisťovňa/
2 545,95 €
-daň zo mzdy
479,32 €
Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období
485 089,93 €
-Oddychová zóna
7 369,14 €
/zaradená do majetku, odpisovaná/
Z roku 2008 vo výške 1 394,14 €, rok 2009 – 4 218,04 €, rok 2010 - 1 756,96 €
-Miestna komunikácia / zaradená do majetku, odpisovaná/
PPA Miestna komunikácia
109 834,23 €
PPA Miestna komunikácia / DPH/
15 376,79 €
-Urnová stena a prístrešok pre dom smútku 48 205,04 €
/zaradená do majetku, odpisovaná/
-Múzeum vo výške
16 139,34 €
/zaradené do majetku a neodpisované/
Z roku 2012 vo výške 10 000,00 €, rok 2013 – 6 139,34 €

Kamerový systém MV SR
/zaradený do majetku a odpisovaný/
Poľné cesty
/zaradené do majetku z úveru/
Ihrisko v Materskej škole
/zaradené do majetku a odpisované/
Dotácia na stravu v SJ
/zúčtovanie dotácie-preplatok/
Odpisy k 31.12.2010
Odpisy k 31.12.2011
Odpisy k 31.12.2012
Odpisy k 31.12.2013
Odpisy k 31.12.2014
Odpisy k 31.12.2015
Odpisy k 31.12.2016
Odpisy k 31.12.2017
Odpisy k 31.12.2018
Odpisy k 31.12.2019
Pasíva spolu

2 000,00 €
540 265,58 €
8 000,00 €
- 338,40 €
1 735,00 €
12 835,25 €
12 939,00 €
15 728,34 €
13 784,00 €
13 784,00 €
13 784,00 €
13 784,00 €
104 056,00 €
60 009,00 €
772 191,25 €

3.Prehľad o stave a vývoji dlhu
V roku 2007 obec čerpala Dexia Komunál univerzálny úver č.55/006/07 poskytnutý z Dexia
banky a.s. Slovensko zo dňa 18.5.2007. Úver sa čerpal vo výške 499 623,50 Sk /16 584,46 €/
na kapitálové výdavky a to na rekonštrukciu kultúrneho domu. Úver obec k 31.12.2008
nezačala splácať. V roku 2009 uhradená splátka úveru vo výške 3 320,00 €. Zostatok úveru
k 31.12.2010 - 13 264,46 €. V roku 2011 a 2012 obec úver nesplácala. Zostatok úveru
k 31.12.2012: 13 264,46 €. V roku 2013 obec splatila úver vo výške 2 400,00 €. Zostatok
úveru k 31.12.2013 : 11 064,46 €. V roku 2014 obec splatila úver vo výške 2 400,00 €.
Zostatok úveru k 31.12.2014 : 8 664,46 €. V roku 2015 obec splatila úver vo výške 2 400,00 €.
Zostatok úveru k 31.12.2015 : 6 246,46 €. V roku 2016 obec splatila úver vo výške 2 400,00 €.
Zostatok úveru k 31.12.2016 : 3 864,46 €. V roku 2017 obec splatila úver vo výške 2 400,00 €.
Zostatok úveru k 31.12.2017 : 1464,46 €. V roku 2018 bol úver vo výške 1464,46 € splatený.
Obe k 31.12.2018 neeviduje dlh.
4.Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec neeviduje príspevkovú organizáciu.

5.Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec neprevzala záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe, podnikateľovi ani právnickej
osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom, čo nedovoľuje ani zákonná úprava.

6.Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
Obec Nevoľné nepodniká, preto nevykazuje ani výnosy podnikateľskej činnosti.

Záver
Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2019 je prebytok rozpočtu obce Nevoľné vo
výške 24 390,32 €.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
-Účtovný hospodársky výsledok vo výške 19 728,18 € bude preúčtovaný na účet 428.
Obec Nevoľné prehlasuje, že po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti
osobitného významu.
Nakoľko obec nevykonávala činnosť v oblasti vývoja a výskumu, náklady v roku 2019 neboli
vynaložené
V roku 2020 obec plánuje rekonštrukciu miestnej komunikácie smerom k bytovke.

Vypracovala : Jana Kapustová
V Nevoľnom 19.5.2020
Ing. Štefan Henžel
starosta obce

Zverejnené od 28.05.2020 – 11.06.2020

Výročná správa

Obce Nevoľné

za rok 2019

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

1.Základná charakteristika obce Nevoľné
Obec Nevoľné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
2.Geografické údaje
Obec Nevoľné sa nachádza v Kremnických vrchoch, juhovýchodne od Kremnice.
Rozkladá sa medzi Švábskym a Bielym potokom. Od severu je chránená mohutnou
hradbou Kremnického štítu. Stred obce leží 705 m.n.v. Chotár obce zaberá 310 ha
a rozdiel medzi jeho najvyšším /950m.n.v./ a najnižším bodom /540 m.n.v./ je 410 m.
Problémy pri charakterizovaní podnebia v Nevoľnom spôsobujú výškové rozdiely.
Priemerná ročná teplota v Nevoľnom je asi 7st. C. Podľa miestnych prameňov je
v Nevoľnom do roka asi 60 dní s teplotou vyššou ako 15 st. C. Pod 0 st. C klesá
teplota asi počas 120 dní v roku.
3.Demografické údaje
Počet obyvateľov v obci k 31.12.2019 je 411. Priemerný vek obyvateľov je 45
rokov. Obyvatelia obce sú národnosti slovenskej. Prevláda náboženské vyznanie
rímskokatolícke.
4.Ekonomické údaje
V roku 2018 sú v obci 4 nezamestnaní obyvatelia, miera nezamestnanosti
predstavuje 2,00 %.
Podnikanie v obci je zamerané na stavebné práce, stolárstvo, kovovýroba, ťažba
dreva, autodoprava. Veľká rezerva pre podnikanie je v prípade rozvoja turistiky
a agroturistiky.
5.Infraštruktúra
Obec Nevoľné má v súčasnosti 3600 m komunikácií, z čoho jedna v dĺžke 700 m
je štátna komunikácia, ktorá vedie z Kremnice cez našu obec do Ihráča . Štátna
cesta Kremnica – Ihráč bola skolaudovaná v roku 1972. V roku 2016 obec
vybudovala miestnu komunikáciu pod názvom projektu „Vybudovanie spoločných
zariadení a opatrení- Obec Nevoľné“ . Komunikácia má dĺžku 1500 m a je celá
spolufinancovaná Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka. V roku
2016 bola vykonaná celková rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci a rekonštrukcia
miestnej komunikácie /stará ulica/. Obec v roku 1977 vybudovala vodovod, na ktorý
sú pripojené všetky domy. Obec má vybudovanú kanalizáciu v dĺžke 1400 m, no jej
zaústenie nie je v ČOV.
6.Symboly obce
Erb obce Nevoľné má túto podobu : v zelenom štíte zlatá berla skrížená dvoma
zlatými striebrohrotými a striebroperými šípmi, to všetko prekryté veľkou striebornou
otvorenou knihou so zlatou väzbou a oriezkou.

7.História obce
Územie na ktorom sa
v súčasnosti nachádza
obec Nevoľné patrilo
ostrihomskému arcibiskupstvu. Prvá písomná zmienka je z 29.9.1487, no určite má aj
staršiu históriu. Obyvateľstvo zachováva množstvo ľudových zvykov. Vznik obce
nepriamo súvisí s rozvojom ťažby zlata v Kremnici, kde bolo treba množstvo dreva.
Práve preto prví osídlenci tohto územia museli byť odborníci na ťažbu a spracovanie
dreva. Či sem prišli dobrovoľne alebo s nevôľou, pravdepodobne dodnes svedčí
meno obce Nevoľné, v 2.polovici 19. Storočia nazývané Tormaskert, čo v preklade
znamená chrenová záhradka.
8.Pamiatky obce
Obec nemá architektonické pamiatky z minulých storočí. Dominantou
rímskokatolícky kostol Premenenia Krista Kráľa, vysvätený v roku 1970.

je

9.Významné osobnosti
Významnými osobnosťami môžeme označiť všetkých obyvateľov Nevoľného, ktorí
v ťažkých podmienkach dokázali prežiť a obec zveľaďovať.
Celoštátne najzaujímavejšími osobnosťami sú :
-Doc. RNDr. Rudolf Novodomec Csc., stál v čele niekoľkých vysokých škôl
-Akad. maliar Blažej Baláž, t.č. pôsobiaci na PF TU vo funkcii vedúceho katedry
výtvarnej výchovy, ktorého práce boli vystavené na svetových výstavách v Japonsku,
USA a v rôznych štátoch Európy
-27.7.2011 umrel Monsignore Rudolf Baláž, biskup Banskobystrickej diecézy
10.Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje :
Materská škola s počtom zapísaných detí 15.
11.Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť obec neposkytuje
12.Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby sa v obci neposkytujú
13.Kultúra
Obec zabezpečuje spoločenský a kultúrny život , organizujú sa rôzne kultúrne
akcie pri rôznych príležitostiach.
14.Organizačná štruktúra obce
Starosta obce : Ing.Štefan Henžel
Zástupca starostu : Rastislav Kapusta
Obecné zastupiteľstvo: Jakub Baláž, Tomáš Henžel, Ing.Ján Kapusta,Ľubomír Mazúr
Hlavný kontrolór – Mgr.Jozef Donoval
Obecný úrad : Jana Kapustová – pracovníčka Obecného úradu.

15.Údaje o hospodárení obce Nevoľné
Obecný úrad v Nevoľnom účtuje vo svojom účtovníctve o hospodárení obce Nevoľné.
Účtovníctvo je vedené preukázateľne, správne, úplne pomocou programového vybavenia.
Účtovnícky program dodala firma REMEK s.r.o. so sídlom v Nitre. Toto účtovníctvo bolo
upravené opatrením MF SR zo dňa 8.8.2008 č.MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre rozpočtové organizácie,
obce a vyššie územné celky. Uvedené opatrenie reprezentuje od 1.1.2008 novú metodiku
účtovníctva založenú na princípoch Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný
sektor. Majetok sa odpisuje podľa Zákona 595/2003.V súlade s ustanovením § 16 odst.5
zák.š.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov sa predkladá k verejnej diskusii a následnému prerokovaniu v obecnom
zastupiteľstve Výročná správa o hospodárení obce Nevoľné za rok 2018.
V zmysle citovaného zákona záverečný účet obsahuje
7. Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov
8. Bilanciu aktív a pasív
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu
10. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
11. Prehľad o poskytnutých zárukách
12. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti obce
1.Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Príjmy bežného rozpočtu tvoria najmä vlastné príjmy obce z miestnych daní /daň
z nehnuteľnosti, poplatok za psa, za komunálny odpad.../, príjmy z podielových daní zo
štátneho rozpočtu, príjmy z hospodárenia s majetkom /nájomné/, príjmy z predaja služieb
občanom /relácia v miestnom rozhlase, kopírovanie, overovanie.../, poplatok za materskú
školu a rôzne iné administratívne poplatky. Súčasťou príjmov sú aj príjmy z Úradu práce na
vytvorené pracovné miesta. Taktiež sú tu aj príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon
funkcií /voľby, životné prostredie, materská škola.../, príjmy z VUC / akcia Jedenástky/.
Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria príjmy vo výške 200,00 €
/predaj pozemkov 200,00 €/
Príjmy
Schválený
rozpočet
rozpočet na r.2019
Bežný rozpočet
173 347 €
Kapitálový rozpočet
0,00 €
Príjmové finančné operácie
0,00 €
Príjmy spolu
173 347,00 €

Upravený
rozpočet na r.2019
211 095,00 €
200,00 €
0,00 €
211 295,00 €

Skutočnosť čerpanie
k 31.12.2019
214808,43 €
200,00 €
0,00 €
215 008,43 €

Výdavky bežného rozpočtu tvoria výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, na údržbu
majetku a výdavky na výkon prenesených kompetencií /životné prostredie, voľby../, výdavky
na mzdy zamestnancov z Úradu práce.
Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria výdavky vo výške 7 621,71 €
/Chladnička 199,00 € ,Mikrovlnná rúra 86,10 €, kuchyňa-zálohová platba 1 016,40 €
Kosačka 4 922,90 €
Kamery 1 397,31 € /

Výdavky
rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Výdavky spolu

Schválený
rozpočet na r.2019
168 447,00 €
500,00 €
168 947,00 €

Upravený
rozpočet na r.2019
182 838,00 €
7 619,00 €
190 457,00 €

Skutočnosť čerpania
k 31.12.2019
182 658,00 €
7 621,71 €
190 279,71 €

Rozpočet obce bol schválený OZ dňa 12.12.2018 uznesením č.34/2018.
Zmena rozpočtu : 12.02.2019 uznesením č. 2/2019
10.12.2019 uznesenímč.41/2019

2.Bilancia aktív a pasív
Aktíva obce sa skladajú z :
Neobežného majetku obce v zložení dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný
majetok po korekcii, dlhodobý finančný majetok.
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok : pozemky
stavby
samostatné hnuteľné veci
dopravné prostriedky
dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhod.hmot.majetku
Dlhodobý finančný majetok
Finančný majetok:
bankové účty :
pokladňa
Zásoby
/zásoby v ŠJ/

248,85 €
2 565,09 €
1 056 472,16 €
48 384,51 €
1 762,76 €
22 119,40 €
840,00 €
73 745,61 €
82 797,83 €
690,29 €
261,66 €

Pohľadávky
1 016,40 €
/f.c. 2019006 J.M.D.Dobias /
Pohľadávky z nedaňových príjmov
62,92 €
/Komunálny odpad/
Pohľadávky z daňoých príjmov
615,39 €
/DZN/
Časové rozlíšenie
1 237,81 €
Náklady budúcich období
/Účtovanie poistného na rok 2020 vo výške 902,98 €, predplatné kníh a časopisov vo výške
109,20 €, program pre DZN vo výške 154,66 €, členské poplatky vo výške 70,97 €, /
Odpisy majetku
520 629,43 €
Aktíva spolu
1 813 450,11 €
Pasíva obce sa skladajú z :
Vlastné imanie
276 649,22 €
Oceňovacie rozdiely /vodárenské akcie/
1 752,00 €
Krátkodobé rezervy
585,00 €
/Audit/
Záväzky zo sociálneho fondu
93,74 €
Krátkodobé záväzky
9 773,36 €
- dodávatelia: neuhradené faktúry týkajúce sa roku 2019
1 311,17 €
/f.c.20200021 TOP PRIVACY-25,00€, f.c.20190270 Mgr.J.Lečko-480,00€, f.c.20191339 TS378,48€ ,f.c.201981281 TS-24,22€, f.c.5041901484 PORADCA-32,57€, f.c.1900950 AQAVITA33€ ,f.c.1901002 AQAVITA-40,02€ ,f.c.8249472193 T-COM-50€, SJ-247,88€/
COOP Jednota-162,31 €, GURMAN-74,78 €/
/preddavok SJ/
1 294,06 €
-zamestnanci /mzda /
4 142,86 €
-poistné /sociálna a zdravotná poisťovňa/
2 545,95 €
-daň zo mzdy
479,32 €
Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období
485 089,93 €
-Oddychová zóna
7 369,14 €
/zaradená do majetku, odpisovaná/
Z roku 2008 vo výške 1 394,14 €, rok 2009 – 4 218,04 €, rok 2010 - 1 756,96 €
-Miestna komunikácia / zaradená do majetku, odpisovaná/
PPA Miestna komunikácia
109 834,23 €
PPA Miestna komunikácia / DPH/
15 376,79 €
-Urnová stena a prístrešok pre dom smútku 48 205,04 €
/zaradená do majetku, odpisovaná/
-Múzeum vo výške
16 139,34 €
/zaradené do majetku a neodpisované/
Z roku 2012 vo výške 10 000,00 €, rok 2013 – 6 139,34 €

Kamerový systém MV SR
/zaradený do majetku a odpisovaný/
Poľné cesty
/zaradené do majetku z úveru/
Ihrisko v Materskej škole
/zaradené do majetku a odpisované/
Dotácia na stravu v SJ
/zúčtovanie dotácie-preplatok/
Odpisy k 31.12.2010
Odpisy k 31.12.2011
Odpisy k 31.12.2012
Odpisy k 31.12.2013
Odpisy k 31.12.2014
Odpisy k 31.12.2015
Odpisy k 31.12.2016
Odpisy k 31.12.2017
Odpisy k 31.12.2018
Odpisy k 31.12.2019
Pasíva spolu

2 000,00 €
540 265,58 €
8 000,00 €
- 338,40 €
1 735,00 €
12 835,25 €
12 939,00 €
15 728,34 €
13 784,00 €
13 784,00 €
13 784,00 €
13 784,00 €
104 056,00 €
60 009,00 €
772 191,25 €

3.Prehľad o stave a vývoji dlhu
V roku 2007 obec čerpala Dexia Komunál univerzálny úver č.55/006/07 poskytnutý z Dexia
banky a.s. Slovensko zo dňa 18.5.2007. Úver sa čerpal vo výške 499 623,50 Sk /16 584,46 €/
na kapitálové výdavky a to na rekonštrukciu kultúrneho domu. Úver obec k 31.12.2008
nezačala splácať. V roku 2009 uhradená splátka úveru vo výške 3 320,00 €. Zostatok úveru
k 31.12.2010 - 13 264,46 €. V roku 2011 a 2012 obec úver nesplácala. Zostatok úveru
k 31.12.2012: 13 264,46 €. V roku 2013 obec splatila úver vo výške 2 400,00 €. Zostatok
úveru k 31.12.2013 : 11 064,46 €. V roku 2014 obec splatila úver vo výške 2 400,00 €.
Zostatok úveru k 31.12.2014 : 8 664,46 €. V roku 2015 obec splatila úver vo výške 2 400,00 €.
Zostatok úveru k 31.12.2015 : 6 246,46 €. V roku 2016 obec splatila úver vo výške 2 400,00 €.
Zostatok úveru k 31.12.2016 : 3 864,46 €. V roku 2017 obec splatila úver vo výške 2 400,00 €.
Zostatok úveru k 31.12.2017 : 1464,46 €. V roku 2018 bol úver vo výške 1464,46 € splatený.
Obe k 31.12.2018 neeviduje dlh.
4.Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec neeviduje príspevkovú organizáciu.

5.Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec neprevzala záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe, podnikateľovi ani právnickej
osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom, čo nedovoľuje ani zákonná úprava.

6.Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
Obec Nevoľné nepodniká, preto nevykazuje ani výnosy podnikateľskej činnosti.

Záver
Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2019 je prebytok rozpočtu obce Nevoľné vo
výške 24 390,32 €.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
-Účtovný hospodársky výsledok vo výške 19 728,18 € bude preúčtovaný na účet 428.
Obec Nevoľné prehlasuje, že po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti
osobitného významu.
Nakoľko obec nevykonávala činnosť v oblasti vývoja a výskumu, náklady v roku 2019 neboli
vynaložené
V roku 2020 obec plánuje rekonštrukciu miestnej komunikácie smerom k bytovke

Vypracovala : Jana Kapustová
V Nevoľnom 19.5.2020
Ing. Štefan Henžel
starosta obce

Zverejnené od 25.05.2020-08.06.2020

NÁVRH
Záverečný účet
obce NEVOĽNÉ
k 31.12.2019

V zmysle zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

