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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3. 12. 2014 uznesením č. 71/2014
Zmeny rozpočtu:
- ROP 1 schválené dňa 25.2.2015 uznesením č. 18/2015
- ROP 2 schválené dňa 25.2.2015 uznesením č. 19/2015
- ROP 3 schválené dňa 25.3.2015 uznesením č. 33/2015
- ROP 4 schválené dňa 27.5.2015 uznesením č. 50/2015
- ROP 5 schválené dňa 29.6.2015 uznesením č. 61/2015
- ROP 6 schválené dňa 29.6.2015 uznesením č. 62/2015
- ROP 7 schválené dňa 7.9.2015 uznesením č. 78/2015
- ROP 8 schválené dňa 30.9.2015 uznesením č. 82/2015
- ROP 9 schválené dňa 25.11.2015 uznesením č. 105/2015
- ROP 10 schválené dňa 25.11.2015 uznesením č. 108/2015

Rozpočet obce k 31.12.2015

1334741

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1549624

1135941
192300
0
6500
1334741

1237723
192300
111001
8600
1549624

562153
275033
16000
481555
0

586451
376834
16000
570339
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1549624

Skutočnosť k 31.12.2015
1639102,27

% plnenia
105,77

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1549624 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1639102,27 EUR, čo predstavuje 105,77% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
1237723

Skutočnosť k 31.12.2015
1337801,08

% plnenia
108,09

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1237723 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1337801,08 EUR, čo predstavuje 108,09 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
489781

Skutočnosť k 31.12.2015
572761,47

% plnenia
116,9

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 428098 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 513791,93 EUR, čo predstavuje
plnenie na 120 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 59055 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 56353,54 EUR, čo je
95,4 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20258,39 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 35232,96 EUR a dane z bytov boli v sume 862,19 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 52967,91 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3385,63 EUR. K 31.12.2015
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 16674,23 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1968 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1866 EUR, čo je 94,8 %
plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 660 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 350 EUR, čo je 53 %
plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 400 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 33000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 29350,79 EUR, čo je
88,9% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 25475,31 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 3867,47 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
23615,71 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
103522

Skutočnosť k 31.12.2015
97629,40

% plnenia
94,3

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 38050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 25689,16 EUR, čo je
67,5% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov
v sume 24960,13 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 729,03 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2273,90 EUR, čo je
119,7 % plnenie.
Ostatné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 28730 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 34694,46 EUR, čo je
120,8 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
1142

Skutočnosť k 31.12.2015
5262,54

% plnenia
460,8

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1142 EUR, bol skutočný príjem vo výške 5262,54
EUR, čo predstavuje 460,8 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek a príjmy z úrokov
a ostatných výťažkov z lotérií.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 646720 EUR bol skutočný príjem vo výške 668612,98
EUR, čo predstavuje 103,4 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVR
OÚ BB, odbor školstva
IA MPSVR
IA MPSVR
ÚPSVR
OÚ BB, odbor školstva
MV SR
MV SR
OÚ BB, odbor ŽP
ÚPSVR
MV SR
ÚPSVR
OÚ BB, odbor školstva

Suma v EUR
25624,37
12616,62
7084,18309,53
18351,60
19484,76
997,88
2932,74
200,18
104699,20
705,54
658,56
452005,-

Účel
aktivačná činnosť, zamestnávanie UoP
MRK - ZŠ
opatrovateľská služba
terénna sociálna práca
hmotná núdza ZŠ, MŠ strava, škol.
pomôcky
nenormatívne fin. prostriedky ZŠ
referendum
matrika
životné prostredie
osobitný príjemca
REGOB
PND
normatívne financovanie ZŠ
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Nadácia J&T
SVOMA
MK SR
OÚ BB, odbor školstva

1000,200,500,3743,-

volejbalový turnaj
volejbalový turnaj
knižnica – knižný fond
normatívne financovanie MŠ predškoláci

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
192300

Skutočnosť k 31.12.2015
192340,99

% plnenia
100,02

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 192300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
192340,99 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 2300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1202,77 EUR, čo je
52,3% plnenie.
Príjem z predaja bytov bol vo výške 1152,77 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1429,68 EUR.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 190000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 189708,54 EUR, čo
predstavuje 99,8 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MH SR

Suma v EUR
Účel
189708,54 Rekonštrukcia VO

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
111001

Skutočnosť k 31.12.2015
110389,88

% plnenia
99,4

Z rozpočtovaných finančných príjmov 111001 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
110389,88 EUR, čo predstavuje 99,4 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2015 zo dňa 25.2.2015 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 8310,30+27640,50 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č.
50/2015 zo dňa 27.5.2015 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 2000 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 62/2015 zo dňa 29.6.2015 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 7500 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 78/2015 zo dňa
7.9.2015 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 65100 EUR. V skutočnosti bolo
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plnenie v sume 110389,88 EUR. V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 3525 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
8600,00

Skutočnosť k 31.12.2015
9389,97

% plnenia
109,19

Z rozpočtovaných bežných príjmov 8 600,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
9 389,97 EUR, čo predstavuje 109,19 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
768,00 EUR
Školská jedáleň
6788,00 EUR
Centrum voľného času a ŠKD
991,50 EUR
Vrátené prostr. od ostatných subjektov 842,47 EUR

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie.
Kapitálovépríjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR
Školská jedáleň
0,00 EUR
Centrum voľného času a ŠKD
0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1549624

Skutočnosť k 31.12.2015
1380883,80

% čerpania
89,11

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1549624 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 1380883,80 EUR, čo predstavuje 89,11 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
586451

Skutočnosť k 31.12.2015
588200,12

% čerpania
100,3

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 586451 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
588200,12 EUR, čo predstavuje 100,3 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 208249 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 223567,67 EUR,
čo je 107,4 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ČOV, materskej
školy, školskej jedálne, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a terénnych sociálnych
pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 74669 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 77476,34 EUR, čo je
103,8 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 190298 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 170602,77 EUR, čo
je 89,7 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 110236 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 115538,38 EUR, čo
predstavuje 104,8 % čerpanie. Ide o poskytnuté bežné transfery, no najmä na poskytovanie
hmotnej núdze prostredníctvom osobitného príjemcu.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 3000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1014,96 EUR, čo
predstavuje 33,8 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
376834

Skutočnosť k 31.12.2015
207141,53

% čerpania
55

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 379834 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 207141,53 EUR, čo predstavuje 55 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 90000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 79730,16 EUR,
čo predstavuje 88,6 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia miestnych komunikácií – chodník Štefánikova, ul. Mierova
Z rozpočtovaných 184357 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 74680,38 EUR,
čo predstavuje 40,5 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia kanalizácie – ul. Komenského
Z rozpočtovaných 67641 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 34818,84 EUR,
čo predstavuje 51,5 % čerpanie.
d) Prípravná dokumentácia MŠ
Z rozpočtovaných 7800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 8162,40 EUR, čo
predstavuje 104,6 % čerpanie.
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
16000

Skutočnosť k 31.12.2015
15900

% čerpania
99,4

Z rozpočtovaných 16000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 15900 EUR, čo predstavuje 99,4 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
560 339,00

Skutočnosť k 31.12.2015
569 642,15

% čerpania
101,66

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 560 339,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 569 642,15 EUR, čo predstavuje 101,66 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola I. stupeň
166 374,69 EUR
Základná škola II. stupeň
335 657,46 EUR
Centrum voľného času
4 000,00 EUR
Školský klub detí
23 350,00 EUR
40 260,00 EUR
Školská jedáleň
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
10 000,-

Skutočnosť k 31.12.2015
9 916,-

% čerpania
99,16

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 10 000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 9 916,- EUR, čo predstavuje 99,16 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
2 500,00 EUR
Školský klub detí
0,00 EUR
Centrum voľného času
0,00 EUR
Školská jedáleň
7 416,60 EUR
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

1345761,37
1336371,40
9389,97

1157842,27
588200,12
569642,15

187919,10
192340,99
192340,99
0,00

217058,13
207141,53
9916,60

-24717,14
163201,96
1906,21
161295,75
110389,88
15900,00

94489,88
1648492,24
1390800,40
257691,84
1906,21
255785,63

2.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 163201,96 EUR 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 1906,21 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 161295,75 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 94489,88 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 94489,88 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
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na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1906,21 EUR, a to na :
- normatívne financovanie ZŠ 1500,00 EUR
- nenormatívne financovanie ZŠ – dopravné 400,89 EUR
- nenormatívne financovanie ZŠ – asistenti učiteľa 4,88 EUR
- hmotná núdza 0,44 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 255785,63 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 18/2015 zo dňa 25.2.15 obstaranie
rekonštrukcia chodníka Štefánikova, rekonštrukcia
kanalizácie Komenského
- uznesenie č. 50/2015 zo dňa 27.5.15 obstaranie
geolog. prieskum MŠ
- uznesenie č. 62/2016 zo dňa 29.6.15 obstaranie
vzduchotechniky ZŠ
- uznesenie č. 78/2015 zo dňa 7.9.15 obstaranie
rekonštrukcia MK Mierova
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
185142,09
0,00
0,00
174316,03
35950,80

1952,40
7416,60
65070,08
80237,55
0,00
168830,69

11

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie – stravné lístky, šj
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
223,38
2497,10
0,00
2445,20
0,00
0,00
58,80
216,48

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

3127680,28

3309416,09

Neobežný majetok spolu

2191592,50

2234798,03

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1793418,50

1836624,03

Dlhodobý finančný majetok

398174

398174

935091,61

1072662,34

597,40

517,71

660017,92

647770,51

0

0

Krátkodobé pohľadávky

61342,49

61194,67

Finančné účty

213133,80

363179,45

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

996,17

1955,72

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3127680,28

3309416,09

Vlastné imanie

1614774,57

1712064,11

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1614774,57

1712064,11

91082,27

69852,77

Rezervy

11604,10

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1865,69

1906,21

Dlhodobé záväzky

3243,94

3435,90

Krátkodobé záväzky

29322,96

35365,08

Bankové úvery a výpomoci

45045,58

29145,58

1421823,44

1527499,21

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

29145,58 EUR
0,00 EUR
8666,90 EUR
1906,21 EUR
15403,23 EUR
10135,71 EUR
4595,14 EUR

Obec uzatvorila v roku 2001 Zmluvu o úvere č. 25/025/01 bez určenia účelu (splatenie dlhov).
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2017, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov
mesačné.
Poskytovateľ
úveru
Prima banka
Slovensko a. s.
(Prvá
komunálna
banka a. s.)

Účel
bez určenia
účelu

Výška
prijatého úveru
146657,37EUR
(4418200,00Sk)

Výška
úroku
2,371
p.a.

Zabezpečenie
úveru
blankozmenka

Zostatok
k 31.12.2015
29145,58

Splatnosť
r. 2017
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Lovinobaňa:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

OZ Margarétka – BV na organizovanie
kultúrnych, environmentálnych a športových
akcií
1.FC Lovinobaňa – BV na činnosť klubu
Evanjelická cirkev – BV na Petropavlovské
a Cyrilometodské oslavy v Uderinej

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

500 EUR

500 EUR

0

7300 EUR
284,84 EUR

7300 EUR
284,84 EUR

0
0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2012
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lovinobaňa.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Lovinobaňa nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má 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.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
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Rozpočtová organizácia
Základná škola – škd, šj
Základná škola – cvč
Základná škola – BT
Základná škola – KT
vzduchotechnika

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

55360
4000
1153
7500

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

55360
4000
1153
7416,60

Rozdiel - vrátenie
0
0
0
83,40

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Nadácia
Renáty 105
Zmajkovičovej – Ľudia
ľuďom

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel - vrátenie
105 presun do roku
2016

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

BT
aktivačná
činnosť,
zamestnávanie UoP
OÚ BB, odbor MRK - ZŠ
školstva
IA MPSVR
opatrovateľská služba
IA MPSVR
terénna sociálna práca
ÚPSVR
hmotná núdza ZŠ, MŠ strava,
škol. pomôcky
OÚ BB, odbor nenormatívne fin. prostriedky ZŠ
školstva
MV SR
referendum
MV SR
matrika
OÚ BB, odbor životné prostredie
ŽP
ÚPSVR
osobitný príjemca
MV SR
REGOB
ÚPSVR
PND
OÚ BB, odbor normatívne financovanie ZŠ
školstva
MK SR
knižnica – knižný fond
OÚ BB, odbor normatívne financovanie MŠ
školstva
predškoláci
MH SR
rekonštrukcia VO

25624,37

25624,37

0

12616,62

12607,74

4,88

7084,18309,53
18351,60

7084,18309,53
18351,16

0
0
0,44

19485

19084,11

400,89

997,88
2932,74
200,18

997,88
2932,74
200,18

0
0
0

104699,20
705,54
658,56
452005,-

104699,20
705,54
658,56
450505,-

0
0
0
1500

500,3743,-

500,3743,-

0
0

189708,54

189708,54

0

-1-

ÚPSVR

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Lovinobaňa nemala v roku 2015 žiadny vzťah k rozpočtu inej obce.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec Lovinobaňa nemala v roku 2015 žiadny vzťah k rozpočtu VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 255785,63 EUR.

16

