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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 22.12.2014 uznesením č.31/2014.
Rozpočet bol zmenený nasledovne :
- prvá zmena schválená dňa 27.2.2015 starostkou obce v súlade s §23 Zásad s hospod. s FP
- druhá zmena schválená dňa 19.3.2015 uznesením OZ č. 2/2015
- tretia zmena schválená dňa 29.4.2015 uznesením OZ č. 14/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 27.5.2015 uznesením OZ č. 23/2015
- piata zmena schválená dňa 15.6.2015 uznesením OZ č. 34/2015
- šiesta zmena schválená dňa 10.9.2015 uznesením OZ č. 46/2015
- siedma zmena prevedená dňa 18.9.2015 účtovníčkou (presunom medzi položkami)
- ôsma zmena schválená dňa 17.12.2015 uznesením OZ č. 79/2015
- deviata zmena schválená dňa 30.12.2015 na základe účelovo určených prostriedkov zo ŠR
- desiata zmena schválená dňa 31.12.2015 starostkou obce v súlade s §23 Zásad hosp. s FP
Rozpočet obce k 31.12.2015

911242

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1307673

889166
15000
7076
x
910942

929553
70000
308120
x
1268518

837440
73502
0
x
300

927316
341202
0
x
39155

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 schválený na rok 2015
879586

Skutočnosť k 31.12.2015
1003320,19

% plnenia
114,06

Z rozpočtovaných celkových príjmov 879.586 EUR bol skutočný príjem 1.003.320,19, čo
predstavuje 114,06% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet schválený na rok 2015
864586

Skutočnosť k 31.12.2015
940644,85

% plnenia
108,80

Z rozpočtovaných bežných príjmov 864.586 EUR bol skutočný príjem 940.644,85 EUR, čo
predstavuje 108,80% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet schválený na rok 2015
418900

Skutočnosť k 31.12.2015
452717,78

% plnenia
108,07

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 354.000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 390.287,62 EUR, čo predstavuje
plnenie na 110,25 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 37.040 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 34.723,35 EUR, čo je
93,75 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22.114,28 EUR, dane zo stavieb boli v
sume 11.822,18 EUR a dane z bytov boli v sume 786,89 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 31.901,75 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2.821,60 EUR. K 31.12.2015
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3.176,59 EUR, ktoré sa vymáhajú v
rámci exekučného konania, respektíve v rámci konkurzného konania. Nedoplatok vo výške 35,98
EUR je dočasne nevymožiteľný. Úrok z omeškania za nedoplatok na dani z nehnuteľnosti v sume
3.561,69 EUR .
Daň za psa 1.420,98
Daň za nevýherné hracie prístroje 70,00
Daň za ubytovanie 1.658,00
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 24.557,83
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Celkové náklady obce za nakladanie s komunálnym odpadom boli vo výške 53.889,36
EUR. Obec dostala dotáciu na likvidáciu nezákonne uloženého odpadu vo výške 19.551
EUR. Saldo nákladov a výnosov predstavuje 9.780,53 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet schválený
na rok 2015
21.510,00

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

27.120,24

126,08

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 9.870,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 11.221,90 EUR, čo je
113,70% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 365,55
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10.856,35 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 11.640,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 15.898,34 EUR, čo
je 136,58 % plnenie. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za MŠ,
pokuty, penále a sankcie: z rozpočtovaných 5.640 EUR bol skutočný príjem 7.591,04 EUR, čo je
134,59% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet schválený
na rok 2015
1.850,00

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

4.833,67

261,28

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1.850.00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
4.833,67 EUR, čo predstavuje 261,28% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a z refundácií.
Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia boli v sume 964,36 €, oproti rozpočtovaným
550 €, čo predstavuje 175,34% plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 422.326,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 455.973,16
EUR, čo predstavuje 107,97% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
MV SR
MVDRR
MV SR
MV SR

Suma v EUR
399.078,00
20.858,00
2.441,00
1.350,36
479,16
5.068,83

Účel
Normatívne pre ZŠ
Nenormatívne pre ZŠ
Transfer pre MŠ – prípravný roč.
Pre stavebný úrad
Register obyvateľov
Matrika
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MVDRR
MVDRR
MV SR
MV SR
MŽP SR, Environfond
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
ÚPSVaR
Recyklačný fond
Grant od sponzorov

119,00
62,73
54,60
640,00
19.551,00
863,68
830,00
64,80
3.689,00
313,00
510,00

Na ochranu životného prostredia
Na cestnú dopravu
Vojnové hroby
Voľby
Na likvidáciu nelegálnych skládok
§50J - zamestnanosť
Plnenie školských povinnosti
Skladník CO
Príspevok na stravu v HN
Za separovaný odpad
Na Dni Malej Idy

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet schválený
na rok 2015
15.000

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

62.675,34

417,83

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 15.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
62.675,34 EUR, čo predstavuje 417,83% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 15.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 7.225,34 EUR, čo
predstavuje 48,17 % plnenie.
Prijaté granty a transfery:
Obec dostala tuzemský kapitálový transfer z MŠ SR na rozšírenie kapacity MŠ formou nadstavby
v sume 55.000 EUR.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet schválený
na rok 2015
7.076,00

Skutočnosť k 31.12.20145

% plnenia

292.914,46

4139,55

Z rozpočtovaných finančných príjmov 7.076,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
292.914,46 EUR, čo predstavuje 4139,55% plnenie.
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V roku 2015 boli prijaté viaceré uznesenia, ktorými sa schvaľovalo čerpanie RF na kapitálové
výdavky. Celkové schválené upravené čerpanie príjmovej finančnej operácie bolo vo výške
308.120,00 EUR.
V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 15.369,99 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z.. V skutočnosti boli z RF presunuté finančné prostriedky vo výške
277.544,47 EUR na úhradu zálohovej faktúry na rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet schválený
na rok 2015
24.580,00

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

32.518,17

132,29

Z rozpočtovaných bežných príjmov 25.580,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
32.518,17 EUR, čo predstavuje 132,29% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná
škola 32.518,17 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet schválený
na rok 2015
401651,00

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

708457,31

176,38

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 401.651,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v
sume 708.457,31 EUR, čo predstavuje 176,38% čerpanie.

1. Bežné výdavky
Rozpočet schválený
na rok 2015
328149,00

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

369805,42

112,69

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 328.149,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v
sume 369.805,42 EUR, čo predstavuje 112,69% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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Z rozpočtovaných 128.120,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 127.383,36 EUR,
čo je 99,43% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného
stavebného úradu, kontrolóra a pracovníkov materskej škôlky s výnimkou právneho subjektu - ZŠ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 47.809,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 48.955,03 EUR,
čo je 102,40 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 134.996,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 176.841,52 EUR,
čo je 131,00% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 17.224,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 16.625,51 EUR,
čo predstavuje 96,53 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou „Záverečného účtu“.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet schválený
na rok 2015
73502,00

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

338651,89

460,74

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 73.502,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v
sume 338.651,89 EUR, čo predstavuje 460,74% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou „Záverečného
účtu“.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Zakúpenie osobného automobilu
Z rozpočtovaných a upravených 12.000 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2015 v sume
12.269,00 EUR, čo predstavuje 102,24 % čerpanie.
b) Prípravná a projektová dokumentácia – lávka, chodníky na Hlavnej a Bukoveckej ulici .
Z rozpočtovaných a upravených 5.100,00 EUR bolo k 31.12.2015 skutočne vyčerpaných
5.070,00 EUR, čo predstavuje 99,41 % čerpanie.
c) Realizácia nových stavieb – lávka, chodník na Hlavnej ulici
Z rozpočtovaných a upravených 13.000,00 EUR bolo k 31.12.2015 skutočne použitých 11.957,00
EUR.
d) Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných a upravených 278.000,00 EUR bolo k 31.12.2015 skutočne vyčerpaných
277.544,47 EUR, čo predstavuje 99,84% čerpanie.
e) Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy – prístavba šatne TJ
Z rozpočtovaných a upravených 24.050,00 EUR bolo k 31.12.2015 skutočne vyčerpaných
22.450,40 EUR
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f) Prípravná a projektová dokumentácia na obnovu kultúrneho domu
Z rozpočtovaných a upravených 3.000,00 EUR bolo k 31.12.2015 skutočne vyčerpaných 3.000,00
EUR.
g) Oplotenie MŠ a KD
Z rozpočtovaných a upravených 5.550,00 EUR bolo k 31.12.2015 skutočne vyčerpaných 6.361,02
EUR.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet schválený
na rok 2015
509291,00

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

533567,08

104,76

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 509.291,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v
sume 533.567,08 EUR, čo predstavuje 104,76% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou :
Základná škola

533.567,08 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce
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

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
973.163,02
940.644,85
32.518,17

903.372,50
369.805,42
533.567,082

69.790,52
62.675,34
62.675,34
0

338.651,89
338.651,89
0
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Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu o FO
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU vrátane FO
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce vrátane FO
Vylúčenie z hospodárenia zostatok fin. prostr. ŠR
Prebytok rezervného fondu

-275.976,55
-206.186,03
0
292.914,46
292.914,46
0

292.914,46
1.328.752,82
1.242.024,39
86.728,43
62.034,49
24.693,94

Schodok rozpočtu v sume 206.186,03 EUR bol 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.
Schodok rozpočtu v sume 206 186,03 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
190 816,04 €,
- z nevyčerpané prostriedky zo ŠR z predchádzajúceho roka
15 369,99 €
Po vysporiadaní schodku rozpočtu predstavuje zostatok finančných operácií sumu 86 728,43
€.
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 sa vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 7.034,49 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 275,00 EUR
- dopravné pre žiakov ZŠ v sume 742,60 EUR
- na vzdelávacie poukazy 289,49 EUR
- normatívne výdavky pre ZŠ 5.727,40, 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.
b) kapitálový transfer na nadstavbu MŠ vo výške 55.000,00 EUR
Zostatok finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, navrhujeme
použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
24.693,94
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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
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2014
Finančná operácia – použitie rezervného
fondu na krytie schodku kapitálového
rozpočtu
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
303.548,14
14.309,69
277.544,47

40.313,36

Peňažný fond
Obec má vytvorený peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. z
predaja obecného bytu z r. 2007. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2015
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
319,39
319,39

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady čerpania sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel 1,25%
Úbytky - stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
112,23
1070,12
737,12
300,40
144,83

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v účtovnej hodnote za obec a za
rozpočtovú organizáciu – ZŠ
AKTÍVA
Názov

Majetok spolu

ZS k 1.1.2015 v EUR
netto

KZ k 31.12.2015 v EUR
netto

4.497.967,77

4.355.825,43

11

Neobežný majetok spolu

4.087.416,00

4148787,74

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

3.892.291,99

3.953.663,73

Dlhodobý finančný majetok

195.124,01

195.124,01

Obežný majetok spolu

407.467,18

204.320,28

Zásoby

4.986,11

3.597,52

Zúčtovanie medzi subjektami VS

15.440,54

13.419,13

0

0

Krátkodobé pohľadávky

12.317,46

15.457,53

Finančné účty

374.723,16

171.846,10

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

3.084,50

2.717,41

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

4.497.967,77

4.355.825,43

Vlastné imanie

1.347.395,41

1.391.086,68

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1.347.395,41

1.391.086,68

101.944,75

151.457,41

960,00

1.000,00

30.810,53

75.453,62

525,90

311,00

69.648,32

74.692,79

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0

0

3.048.627,61

2.813.281,34

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 za obec a rozpočtovú
organizáciu
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom, účet 321
- voči štátnemu rozpočtu, účet 357
- voči zriaďovateľovi (RO), účet 355
- voči zriaďovateľovi (RO), účet 351
- prijaté preddavky ZŠ a obec, účet 324
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- za výrub stromov (Energiko)
- ostatné

0
0
11.979,18
62.034,49
9.093,96 (zúčtovanie transferov rozp. obce)
4.325,17 (zúčt. odvodov príjmov do rozp.obce)
4.581,36
27.454,84
22.490,59
6.808,48
2.689,34

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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 dotáciu v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
zabezpečenie fungovania futbalových
družstiev

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3.000 EUR

3.000 EUR

0

-4-
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Občianske združenie – Idanka
na zabezpečenie účasti tanečnej skupiny ZÚŠ
Medzev na svetovej súťaži v Chorvátsku

1.000,00

1.000,00

0,00

K 31.12.2015 boli vyúčtované dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 o
dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá 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
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola so ŠJ a ŠK

102.267,98

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

99.474,60

Rozdiel - vrátenie
2.793,38

Nepoužité finančné prostriedky v sume 2.793,38 rozpočtová organizácia vrátila zriaďovateľovi k
31.12.2015
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

425.045,00

418.010,51

7.034,49

14

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu :

-2-

-1-

MDVRR SR

Stavebný úrad

MDVRR SR

Cestná doprava

MDVRR

Ochrana životného prostredia

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR

Register obyvateľov
Matrika
Vojnové hroby
Voľby

MV SR

Skladník CO

ÚPSVaR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

1.350,36

1.350,36

0

62,73

62,73

0

119,00

119,00

0

479,16
5.068,83
54,60
640,00

479,16
5.068,83
54,60
478,12

0
0
0
161,88

64,80

64,80

0

Stravovacie návyky - stravovanie HN
Dotácia na plnenie školských
povinnosti – školské pomôcky

3.689,00

3.414,00

275,00

830,00

830,00

0

MV SR

Normatívne prostriedky pre ZŠ

399.078

393.350,60

5.727,40

MV SR

Nenormatívne prostriedky pre ZŠ

21.481,20

20.449,11

1.032,09

MV SR

Dotácia pre MŠ – pre prípravný
ročník

2.441,00

2.441,00

0

ÚPSVaR

Transfer na § 50J - zamestnanosť

863,68

863,68

0

MŠ SR

Nadstavba Materskej školy

55.000,00

0,00

55.000,00

ÚPSVaR

Nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté pre voľby vo výške 161,88 € boli vrátené do
ŠR dňa 11.3.2015. Nevyčerpané finančné prostriedky pre stravovacie návyky pre žiakov v
hmotnej núdzi boli v sume 275,00 € vrátené do štátneho rozpočtu v 01/2016. Nevyčerpané
normatívne a nenormatívne prostriedky pre základnú školu boli vyčerpané do 31.3.2016 v
súlade s osobitným predpisom.
Dotácia určená pre nadstavbu MŠ bude vyčerpaná v roku 2016.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu :

-1-

-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

Environmentálny Likvidácia nezákonne umiestneného
odpadu
fond

19.551,00

0,00

19.551,00

Obec v roku 2015 uzatvorila zmluvu s Environmentálnym fondom na likvidáciu nezákonne
umiestneného odpadu. Obec túto dotáciu zúčtovala v roku 2015 s podmienkami, ktoré boli
zmluvne dohodnuté.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neprijala dotáciu od inej obci, ani neposkytla dotáciu inej obci.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neprijala finančné prostriedky ani neposkytla finančné prostriedky VÚC.

Vypracovala: Chovaníková Helena

Predkladá: PaedDr. Jana Kallová, v.r.
Starostka obce

Príloha: podľa textu
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