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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 prebytkový. 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 29.10.2014 uznesením č.77/2014 

Rozpočet bol zmenený deväťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 24.2.2015  uznesením č. 9/2015 

- druhá zmena                  dňa 28.2.2015  /dotácie ŠR/  

- tretia zmena  schválená dňa 25.3.2015  uznesením č.19/2015 

- štvrtá zmena vzatá na vedomie dňa 25.5.2015 /dotácie ŠR/ 

- piata zmena schválená   dňa 25.5.2015 uznesením č. 26/2015 

- šiesta zmena zo              dňa 17.9.2015 /dotácie ŠR/ 

- siedma zmena zo            dňa 17.9.2015 /presuny v rámci kompetencie starostu/ 

- ôsma zmena schválená   dňa 8.12.2015 uznesením č. 65/2015  

- deviata zmena vzatá na vedomie dňa 8.12.2015 /dotácie ŠR/ 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1 297 387,00 1 691 602,49 

z toho :   

Bežné príjmy 1 076 634,00 1 208 041,49 

Kapitálové príjmy      55 425,00 

Finančné príjmy 210 553,00   417 936,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 10 200,00     10 200,00 

Výdavky celkom 1 120 140,00 1 650 089,85 

z toho :   

Bežné výdavky 529 124,83 629 671,18 

Kapitálové výdavky 66 704,17 462 623,67 

Finančné výdavky 33 306,00  28 924,00 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 491 005,00 528 871,00 

Rozpočet  obce 177 247,00 41 512,64 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1 691 602,49 1 478 534,46 87,40 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 691 602,49 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 1 478 534,46 EUR, čo predstavuje 87,40% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1 208 041,49 1 283 654,58 106,26 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 208 041,49 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

1 283 654,58 EUR, čo predstavuje 106,26 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

797 992,00                850 976,53            106,63        

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 554 566,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 565 977,20 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102,06 %.  

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 105 258,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 142 033,53 EUR, 

čo je134,94 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 90 832,32 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 51 017,17 EUR a dane z bytov boli v sume 184,04 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 107 789,84. EUR, za nedoplatky z minulých rokov 34 243,69 EUR. 

K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 365,71  EUR. 

 

Daň za psa  - z rozpočtovaných 1 516,00 € bol skutočný príjem 1 516,00 €. 

Daň za nevýherné hracie prístroje – z rozpočtovaných 2 000,00 € bol príjem 5 500,00 €. 

Daň za jadrové zariadenie – z rozpočtovaných 93 760,00 € bol skutočný príjem 93 760,00 €. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  -  z rozpočtovaných 40 892,00 € 

bol príjem 42 189,80 €, nedoplatok k 31.12.2015 za predchádzajúce roky  je vo výške 6 953,57€.  

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

57 288,67           64 957,77                    112,58   

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 31 560,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 30 454,80 EUR, čo 

je 96,50 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume1 366,83 

EUR /Slovak Telecom, Gryf/ a príjem z prenajatých budov, priestorov, strojov v sume 29 087,97 
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EUR /ZS 7448,25 €, Sl.pošta 693,75 €, Obecný klub,OU 685,40 €, KD-Orange,Telecom 4119,83 

€, bytový dom 13305,24 €, KD 2705 €, MAN 110,50 €/. 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 25 628,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 34 502,97 EUR, čo 

je 134.63 % plnenie. /poplatky za overovanie a z pobytu 4236,31€, stavebné poplatky 2587,50€ , 

za pokuty 460,00€,poistné byt.dom 327,36€,rybárske lístky 1010,50€, vstupné kino 

170,00€, odber vody 9068,12€, opatrov.služba3285,97€, cintor.a DS 968,00€, vyhlášky 918,50€,   

predaj monografie 60,00€, odber skla,odpadu 2384,15€, z reklamy 78,00 €, z činnosti CVČ 

1184,98€, lôžko štadión 4077,00€ /, úroky z vkladov 44,58 €, odvoz a zneškod.odpadu z 

recyklačného fondu 3641,00 €. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

352 760,82 367 720,28                         104,24 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 100,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

15813,22 EUR.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov za energie za rok 2014 a 

výťažkov z lotérii . 

 

Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 352 660,82 EUR bol skutočný príjem vo výške 

 351 907,06 EUR, čo predstavuje 99,78% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad Piešťany 1 280,00 Voľby 
ÚPSVaR Piešťany 150,66 Záškoláctvo-rodinné prídavky 
Okresný úrad Piešťany 2932,74 Matričná činnosť 
Okresný úrad Piešťany 842,82 Register obyvateľov 
Okresný úrad Trnava  320461,58 Školstvo 
ÚPSVaR Piešťany 435,00 Aktivačná činnosť 
ÚPSVaR Piešťany 24314,26 Podpora zamest.v samospráve 
Trnavský samosprávny kraj                                      220,00 CVČ 
Chladiace veže J.Bohunice 1270,00 CVČ 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

55 425,00 55 425,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 55 425,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 55 425,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.  
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Príjem z predaja kapitálových aktív: 
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 200,00 EUR, čo je 100 

% plnenie.  

Príjem z predaja auta bol vo výške  200,00 EUR . 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných 225,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 225,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

 

Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 55 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 55 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu 

a športu 

55 000,00 Nadstavba  pavilónu  MŠ 

   

 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

417 936,00 130  862,03 31,31 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 417 936,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 130 862,03  EUR, čo predstavuje  31,31% plnenie.  

 

V roku 2015 bol prijatý úver v sume 150 000,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 

25.5.2015 uznesením č. 25/2015. Čerpanie úveru k 31.12.2015 bolo vo výške 130 862,03 €. 

.     

 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

10 200,00               7 454,02                    73,07 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 10 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 7 

454,02 EUR, čo predstavuje  73,07% plnenie.za  prenájom priestorov ,za poplatky za školské 

zariadenia , strava detí v HN a školské pomôcky pre deti v HN.    

 

 

Mimorozpočtové príjmy boli vo výške 1 138,83 – prídel do sociálneho fondu. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

1 650 089,85 1 384 656,91 83,91 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 650 089,85 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 1384 656,91 EUR, čo predstavuje 83,91% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

629 671,18          572 852,36                         90,98 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 629 671,18 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 572 852,36 EUR, čo predstavuje 90,98 % čerpanie.  

  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 175 878,61 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 171 796,09 

EUR, čo je 97,67 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, 

obecného kontrolóra, poslancov 139 973,50 €, matriky 1 391,61 € , opatrovateľskej služby  

13 973,33,  pracovníkov z projektu podpory zamestnávania  v samospráve 16 457,65 €. 

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 62 826,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 61 459,50 EUR, 

čo je 97,82 % čerpanie.  

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 357 305,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 307 009,58 

EUR, čo je 85,92 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady 291,26€, energie 57427,76€, poštové a telefónne služby 4653,65€, internet a 

internet.stránka 651,89€, výpoč.technika 1052,60€, interierové vybavenie 831,80€, 

prevádz.prístroje 208,80€, kancelársky,čistiaci, všeobecný materiál 15514,55 €, noviny,odborné 

publikácie 1150,28€, pracovné odevy,pomôcky 865,87€, softvér 356,67€, PHM do kosačiek 

1070,03€,reprezentačné 3000,00€, PHM do áut 3412,25€,servis áut 3104,11€, poistenie áut 

2628,60€, karty,známky 242,82€,    štandardná údržba prevádzkových strojov 1110,17€, 

údržba budov 36201,56€, údržba softveru 1016,32€, nájomné za nájom cintorína a 

pozemkov598,63€ , všeobecné služby115355,28€ €, právne 1200,00€ a auditorské služby 

1700,00€,obecné noviny a kalendáre 6903,00€, bankové poplatky a odvody 4533,69€, , 

stravovanie 8181,23€, poistné 3574,08€, prídel do sociálneho fondu 1161,12€, dohody o 

vykonaní prác 11872,85€, daň z príjmov 39,60€, školenia 1343,50€, kultúrne podujatia 

15348,10€, inzercia 240€,  

Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 25 044,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 24 579,53 EUR, 

čo predstavuje 98,14 % čerpanie. Ide o transfér spoločnému stavebného úradu 6199,20€, ZMOS-

u 935,41€, obecným organizáciám 16600,00€, členské   PO 100,00€, rodinné prídavky 150,66€, 

príspevok na dávku v hmotnej núdzi 586,26€.  
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  8 616,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 8 007,66 EUR, 

čo predstavuje 92,93 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov z úveru ŠFRB na bytový dom 

4381,11€, úroky z rekonštrukcie verejného osvetlenia 3626,55€ . 

 

 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

462 623,67                  255 335,81                 55,19 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 462 623,67. EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2015 v sume 255 335,81 EUR, čo predstavuje 55,19 % čerpanie.  

 

 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup osobného auta  
Z rozpočtovaných 12 300,00. EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 12 300,00 

.EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Kamerový systém 
Z rozpočtovaných 11 915,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 11 915,50 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

c/ Infraštruktúra k nájomnému domu č.2 
Z rozpočtovaných 24 732,92 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 14 316,00 

EUR, čo predstavuje 57,88 % čerpanie. 

d/ Nákup zariadenie na čistenie vodovodného potrubia 
Z rozpočtovaných 11 991,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 11 990,40 

EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. 

e/ Nákup traktora na kosenie 
Z rozpočtovaných 4 000 ,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2 999,88 EUR, 

čo predstavuje 75 % plnenie. 

f/ Hokejbalové ihrisko 
Z rozpočtovaných 18 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 15 952,00 

EUR, čo predstavuje 88,62 % plnenie. 

g/ Nadstavba pavilóna MŠ 
Z rozpočtovaných 199 210,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 185 862,03, 

čo predstavuje 93,30 % plnenie, Čerpanie bolo zo ŠR vo výške 55 000,00 EUR a z prijatého  

úveru 130 862,03 EUR. 

Zvyšok rozpočtovaných prostriedkov v sume 85000,00 € na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, 

19700,00 € na vytvorenie nových ulíc, 22 394,00 € na výstavbu zberného dvora, 11400,00 € na 

výber dodávateľa kanalizácie, 11980,25 € na rozšírenie vodovodu, 25000,00 € na multifunkčné 

ihrisko, 5000,00 € na PD štadióna neboli čerpané.  
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3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

28 924,00                   28 908,52                99,95 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 28 924,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 28 908,52 EUR, čo predstavuje  99,95 % čerpanie.  

 

  

Z rozpočtovaných 8 924,00 EUR na splácanie istiny za bytový dom do ŠFRB k 31.12.2015 bolo  

skutočné čerpanie 8 924,13 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov na verejné osvetlenie   

bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 19984,29  EUR, čo predstavuje 99,92 %. 

 

 

Mimorozpočtové výdavky na náhrady zo sociálneho fondu tvorili sumu 832,22 EUR. 

 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

528 871,00                526 728,00                   99,59 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 528 871,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 526 728,00 EUR, čo predstavuje  99,59 % čerpanie.  

 

  

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                      319 423,56            EUR 

Materská škola                      121 662,18            EUR 

Školská jedáleň                       61 392,78  EUR 

Školský klub                           24 249,40  EUR  

 

 

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 1 291 108,60 

z toho : bežné príjmy obce  1 283 654,58 

             bežné príjmy RO 7 454,02 

Bežné výdavky spolu 1 099 580,36 

z toho : bežné výdavky  obce  572 852,36 

             bežné výdavky  RO 526 728,00 
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Bežný rozpočet 191 528,24 

Kapitálové  príjmy spolu 55 425,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  55 425,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 255 335,81 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  255 335,81 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 199 910,81 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -8 382,57 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -8 382,57 

Príjmy z finančných operácií 130  862,03 

Výdavky z finančných operácií 28 908,52 

Rozdiel finančných operácií 101 953,51 
PRÍJMY SPOLU   1 477 395,63 

VÝDAVKY SPOLU 1 383 824,69 

Hospodárenie obce  93 570,94 
Vylúčenie z prebytku 14 537,00 

Upravené hospodárenie obce 79 033,00 

 

  

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 93 570,94 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,  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu               93 570,94  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 

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 účelovo určené na  výdavky poskytnuté predchádzajúcich  

rozpočet. rokoch  v sume    14 537,00   EUR, a to na :  

- rozšírenie zelene za výrub stromov             

 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 

v sume 9 967,76 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  69 066,18. EUR.  
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 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  110 553,00       

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.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2015 110 553,00       

 

          

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva . 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 1 076,81   

Prírastky - povinný prídel -        %                                              1 161,12                                   

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        970,84   

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2015 1 267,09 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Majetok spolu 5 731 412,69 5 862 366,39 

Neobežný majetok spolu 4 587 355,35 4 677 682,87 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   
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Dlhodobý hmotný majetok 4 057 108,39  4 117 435,91 

Dlhodobý finančný majetok    560 246,96    560 246,96 

Obežný majetok spolu 1 143 520,39 1 184 174,33 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS    797 209,63     782 242,63 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky      73 603,80      32 261,97 

Finančné účty    272 706,96    369 669,73 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie          536,95         509,19 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5 731 412,69 5 862 366,39 

Vlastné imanie  3 213 292,34  3 228 877,53 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia      45 963,13    24 128,47 

Záväzky  657 180,63 793 669,89 

z toho :   

Rezervy        1 700,00     1 700,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS        8 000,00   0,00 

Dlhodobé záväzky   437 259,54   427 952,40 

Krátkodobé záväzky    53 691,09     96 609,85 

Bankové úvery a výpomoci   156 530,00    267 407,64 

Časové rozlíšenie 1 860 939,72 1 839 818,97 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                                                     267 407,64         EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB)                          427 258,60 EUR 



                                                                    1

3 

- voči dodávateľom                                              54 450,95          EUR 

- voči zamestnancom                                           10 578,23          EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu                  7 764,16 EUR 

- ostatné                                                                24 182,95 EUR 

 

 

Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na nadstavbu pavilóna MŠ. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2025, splátky úveru budú štvrťročné a splátky úrokov mesačné. 

 

 
Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2015 

Splatnosť 

 

SLSP investičný 150 000 1,59 Blancozmenka 130862,31 r. 2025 

 

8. 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. 77/2014 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

. 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
Obecný futbalový klub -  na cestovné 

náklady,,občerstvenie,pomôcky,lekára,poplat. 

13000 EUR 13000 EUR 0 

Dychová hudba Drahovčanka -  

mater.vybavenie,nákup a opravy hudob.nástr. 

         300 EUR        300 EUR          0 

Klub seniorov – na kultúrne 

podujatia,výstavy,zájazdy,dopravu,mater. 

         300 EUR        300 EUR                0 

OZ Naše Rodné Slovensko – nákup 

zbierkov.predmetov,material,doprava 

         300 EUR        300 EUR          0 

Dobrovoľný hasičský zbor – na Putovný 

pohár starostu obce,pohár DHZ,PHM,liter. 

          300 EUR          300 EUR          0 

MS Slovenského červeného kríža – 

člen.schôd,ocenenie 

darcov,dopl.lekárničiek,odbery krvi,jubilanti 

          300 EUR        300 EUR          0 

Superuvoľnení – na letný 

tábor,tombola,ceny,darčeky pre deti,narod.OZ 

          300 EUR         300 EUR                0 

Slovenský zväz záhradkárov – 

PHM,poistné,dane,dopravu,kul.poduj,,časop. 

          300 EUR                     300 EUR          0 

Materské centrum Lienkovo – 

kul.poduj.,hračky,výtvar.mater.,hygien.potreb 

         300 EUR        300 EUR          0 

Slovenský rybársky zväz – rybár.preteky detí 

a dospelých 

         300 EUR        300 EUR          0 

Včeloz – prac.ochran.pomôcky,doprava na 

súťaže, poistenie 

         300 EUR                      300 EUR          0 
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NRS pre Kolovrátok – náklady na dopravu, 

mater.výdavky na kostými 

          300 EUR         300 EUR          0 

OZ Dobreta – zhotovenie webovej stránky           300 EUR        300 EUR          0 

 

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.77/2014 

o dotáciách. 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

 

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 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s materskou školou 202 764,78 202 764,78 0 

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s  materskou školou  320 461,00 320 442,00 19 

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 
Okresný úrad Voľby            1 280,00   1 280,00 0 

ÚPSVaR Záškoláctvo-rodinné prídavky 150,66 150,66 0 
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Okresný úrad Matričná činnosť 2 932,74 2 932,74 0 

Okresný úrad Register obyvateľov 842,82 842,82 0 

Okresný úrad Školstvo 320 461,58 320 442,00 19 

ÚPSVaR Aktivačná činnosť 435,00 435,00 0 

ÚPSVaR Podpora zamestnávania v samospráve 24 314,26 24 314,26 0 

  220,00 220,00 0 

     

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

 

 

 

d)   Finančné usporiadanie voči VUC 

 

 

VÚC Suma poskytnutých finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne použitých finančných 

prostriedkov 

TTSK 220,00 220,00 

   

 

 

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 
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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 


