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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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.1.2015 uznesením č. 11/2015.
Rozpočet bol zmenený raz:
- prvá zmena schválená dňa 28.12.2015 uznesením č. 71/2015.
Rozpočet obce k 31.12.2015

634 927,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene €
796 598,00

634 927,00
0,00
0,00
0,00
634 927,00

733 362,00
63 236,00
0,00
0,00
796 598,00

375 066,00

433 943,00
75 190,00
14 161,00
273 304,00
0,00

Schválený
rozpočet v €
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 subjekivitou
Rozpočet obce

14 161,00
245 700,00
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
796 589,00

Skutočnosť k 31.12.2015
868 059,35

% plnenia
108,97%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 796 589,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 868 059,35 EUR, čo predstavuje 108,97% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
733 362,00

Skutočnosť k 31.12.2015
734 337,10

% plnenia
100,13%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 733 362,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
734 337,10 EUR, čo predstavuje 100,13% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
388 118,00

Skutočnosť k 31.12.2015
381 622,02

% plnenia
98,32%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 295 758,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 295 758,12 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 76 960,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 71001,63 EUR, čo
je 92,26% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 61438,87 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 9497,12 EUR a dane z bytov boli v sume 65,64 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 66 979,24 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4022,39 EUR. K 31.12.2015
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 27 792,81 EUR.
Daň za psa 771,33 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva 149,40 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13 941,54 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
29 891,00

Skutočnosť k 31.12.2015
29 062,09

% plnenia
97,22%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 29 891,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 29 062,09 EUR, čo
je 97,22% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1845,80
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10 505,75 EUR, príjem za
vlastných výrobkov a služieb v sume 12151,16 EUR, príjem z úrokov z účtov v sume 18,52
EUR.

4

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4540,86 EUR, čo je
88,09 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
1270,00

Skutočnosť k 31.12.2015
680,43

% plnenia
53,58

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1270,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
680,43 EUR, čo predstavuje 53,58 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 314 083,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
322 972,56 EUR, čo predstavuje 102,83 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma v EUR
Účel
6560,00 Podpora zamestnanosti
§54/2015
1864,69 Dotácia na matriku
1078,80 Dotácia na stavebníctvo
50,11 Dotácia na cestnú dopravu
244 185,00
2970,00
651,00
2198,00

Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Ministerstvo životného prostredia

83,00
108,61

Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

382,80
989,00
2116,00
315,40
4095,00
640,00
685,19

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

18 032,00

Okresný úrad Nitra – Odbor školstva

1971,00

Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
NUCEM
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva

264,00
241,97
25 282,00

Dotácia pre ZŠ
Vzdelávacie poukazy pre ZŠ
Dopravné žiakom
Hmotná núdza - dotácia na
stravu
Vecné žiakom - MŠ
Dotácia na ochranu životného
prostredia
Register obyvateľov
SZP
Dotácia pre MŠ
Vecné ZŠ
Asistent učiteľa
Referendum 2015
Aktivačná činnosť- Dohoda č.
9/§52/2014
Dotácia na opatrovateľskú
službu
Mimoriadne odmeny učiteľom
ZŠ
Príspevok na učebnice
Transfer školám
Havarijný stav- výmena okien
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150,00 Obecné oslavy
3000,00 Učebné pomôcky

.A.S.A.
Samsung – Občianske združenie
SPECTRA
BGA nadácia- pre ZŠ
BGA nadácia- pre ZŠ
Nadácia MASZ- pre ZŠ
Nadácia MASZ- pre ZŠ
Poistná udalosť
Dotácia pre MŠ
Spolu

1941,56
319,14
482,82
667,91
1487,54
160,00
322 972,56

PHM
Atletický deň
Dni Mihálya Katonu
Pozorovanie vtákov
Malovanie
Hračky pre deti

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
63 236,00

Skutočnosť k 31.12.2015
133 236,00

% plnenia
210,70

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 63 236,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 133 236,00 EUR, čo predstavuje 210,70 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 26 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 26 500,00EUR, čo
je 100,00% plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 26 500,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00
EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 36 736,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 106 736,00 EUR,
čo predstavuje 290,55 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odbor školstva
Ministerstvo financií SR
Súkromná osoba
Munsef
Spolu

Suma v EUR
40 000,00
30 000,00
20 000,00
5 000,00
11 736,00
106 736,00

Účel
Havarijný stav – kotolňa ZŠ
Havarijný stav – kotolňa ZŠ
Rekonštrukcia MŠ
Autobus
Verejné osvetlenie
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
486,25

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
486,25 EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00
EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00
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.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00
EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
796 598,00

Skutočnosť k 31.12.2015
741 807,23

% čerpania
93,12

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 796 598,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 741 807,23 EUR, čo predstavuje 93,12% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
433 943,00

Skutočnosť k 31.12.2015
387 886,03

% čerpania
89,39

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 433 943,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 387 886,03 EUR, čo predstavuje 89,39 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 152 200,30 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 153 138,86
EUR, čo je 100,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
Spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov
školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 57 897,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 54 029,10 EUR,
čo je 93,32 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 198 295,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 149 833,08
EUR, čo je 75,21 % 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 20 420,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 26 124,31 EUR,
čo predstavuje 127,93 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 5 130,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 4 760,68 EUR,
čo predstavuje 92,80 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
75 190,00

Skutočnosť k 31.12.2015
60 379,02

% čerpania
80,30

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 75 190,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 60 379,02 EUR, čo predstavuje 80,30% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 1200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1200,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Nákup osobných automobilov
Z rozpočtovaných 990,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 990,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
c)Nákup autobusu
Z rozpočtovaných 31 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 26 634,85
EUR, čo predstavuje 84,55 % čerpanie.
d)Nákup špeciálnych automobilov
Z rozpočtovaných 21 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 21 500,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
e)Rekonštrukcia MŠ
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 10 054,17
EUR, čo predstavuje 50,27 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
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Rozpočet na rok 2015
14 161,00

Skutočnosť k 31.12.2015
14 468,81

% čerpania
102,17

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 14 161,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 14 468,81 EUR, čo predstavuje 102,17 % čerpanie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
273 304,00

Skutočnosť k 31.12.2015
279 073,37

% čerpania
102,11

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 273 304,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 279 073,37 EUR, čo predstavuje 102,11% čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
279 073,37 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% čerpania
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

k 31.12.2015

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00
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

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
734 337,10
734 337,10
0,00

666 959,40
387 886,03
279 073,37

67 377,70
133 236,00
133 236,00
0,00

60379,02
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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

60379,02
0,00

72 856,98
140 234,68
106 614,00
33 620,68
486,25
14 468,81

-13 982,56
868 059,35
741 807,23
126 252,12
106 614,00
19 638,12

Varianty riešenia hospodárenia obcí napr.:
1.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 140 234,68 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 106 614,00 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
33 620,68 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 13 982,56 EUR, navrhujeme použiť na:
- čerpanie rezervného fondu
13 982,56 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 25 282,00 EUR, a to na :
- Výmenu okien v ZŠ v sume 25 282,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 81 332,00 EUR, a to na :
- rekonštrukciu MŠ v sume 11 332,00 EUR
- rekonštrukcia kotolne ZŠ 70 000,00 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 19 638,12 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
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.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
62 927,16
19 638,12

82 565,28

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
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 peňažného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
0

0

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu

Suma v EUR
1447,70
994,52

1 006,43
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- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

1 435,79

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

884 793,08

1 757 769,34

Neobežný majetok spolu

772 635,30

1 510 322,57

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

405 809,30

1 143 496,57

Dlhodobý finančný majetok

366 826,00

366 826,00

Obežný majetok spolu

111 466,78

246 737,09

128,45

556,01

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

36 950,83

44 525,79

Finančné účty

74 104,75

201 655,29

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

282,75

0,00

Časové rozlíšenie

691,00

709,68

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

884 793,08

1 757 769,34

Vlastné imanie

169 253,96

845 134,96

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Nevysporiadaný VH

-122 974,42

765 299,57

Výsledok hospodárenia

292 228,38

79 835,39

Záväzky

311 618,62

406 075,27

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

PASÍVA
Názov

z toho :
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z toho :
Rezervy

2 500,00

1 200,00

486,25

118 375,60

Dlhodobé záväzky

153 883,04

147 582,86

Krátkodobé záväzky

35 387,58

27 736,20

Bankové úvery a výpomoci

119 361,75

111 180,61

Časové rozlíšenie

403 920,50

506 559,11

Zúčtovanie medzi subjektami VS

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

111 180,61 EUR
146 147,07 EUR
4 714,48 EUR
0,00 EUR
8 939,73 EUR
6 319,67 EUR
8 998,11 EUR

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. 1/2011 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
-1-

Telovýchovná jednota
Klub mladých športovcov
Červený kríž
Dobrovoľnícky hasičský zbor
A Magyar Megmaradásért társulás
Polovnícke združenie
Klub DÚHA
CSEMADOK
Združenie za kultúru a turizmus
Pro Búč
VinFruct o.z.
Klub Dôchodcov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

7494,21
477,00
600,00
526,80
100,00
750,00
156,00
2 050,00
297,14
836,02
250,00
28,99

7494,21
477,00
600,00
526,80
100,00
750,00
156,00
2 050,00
297,14
836,02
250,00
28,99

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-4-
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K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2011
o dotáciách.

9. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2015 nevykonala žiadnu podnikateľskú činnosť.

10. 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
ZŠ MK v Búči

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

279 073,37

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

279 073,37

Rozdiel - vrátenie
0,00

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie
0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
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Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0,00

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0,00

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel
0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra

Aktivačná činnosť – 685,19
Dohoda č. 9/§52/2014
Dotácia na matriku 1864,69

Ministerstvo dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja
Ministerstvo dopravy,
výstavby

Dotácia na stavebníctvo 1075,80
Dotácia na cestnú dopravu 50,11

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

685,19

0,00

1864,69

0,00

1075,80

0,00

50,11

0,00

-5-

15

a regionálneho rozvoja
Okresný úrad NROdbor školstva
Okresný úrad NROdbor školstva
Okresný úrad NROdbor školstva
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny
Okresný úrad NROdbor školstva
Ministerstvo životného
prostredia
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad NROdbor školstva
Okresný úrad NROdbor školstva
Okresný úrad NROdbor školstva
Okresný úrad NROdbor školstva
Ministerstvo vnútra
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny
Okresný úrad NR –
odbor školstva
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny
Okresný úrad NR –
odbor školstva
Okresný úrad NR –
odbor školstva
Ministerstvo financií
SR
Okresný úrad NROdbor školstva
Spolu
c)

Dotácia pre ZŠ 244 185,00

244 185,00

0,00

Vzdelávacie poukazy pre 2970,00
ZŠ
Dopravné žiakom 651,00

2970,00

0,00

651,00

0,00

Hmotná núdza - dotácia na 2198,00
stravu
Vecné žiakom - MŠ 83,00

2120,05

77,95

83,00

0,00

Dotácia na ochranu 108,61
životného prostredia
Register obyvateľov 382,80

108,61

0,00

382,80

0,00

SZP 989,00

989,00

0,00

2116,00

0,00

315,40

0,00

4095,00

0,00

427,10

212,90

6360,12

199,88

264,00

0,00

18 032,00

18 032,00

0,00

25 282,00

0,00

25 282,00

70 000,00

0,00

70 000,00

20 000,00

8 668,00

11 332,00

1 971,00

0,00

297 413,87

107 104,73

Dotácia pre MŠ 2116,00
Vecné ZŠ 315,40
Asistent učiteľa 4095,00
Referendum 2015 640,00
Projekt: Podpora 6560,00
zamestnanosti §54/2015
Príspevok na učebnice 264,00
Dotácia na opatrovateľskú
službu
Havarijný stav: výmena
okien v ZŠ
Havarijný stav:
rekonštrukcia kotolne ZŠ
Rekonštrukcia MŠ

Mimoriadne odmeny pre 1 971,00
ZŠ
404 518,60

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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0,00

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0,00

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0,00

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0,00

Vypracovala: Ing. Ibolya Kissová

Predkladá: Ing. Ibolya Kissová

V Búči dňa 14.6.2016.
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11. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Búči. Zasadnutie OZ dňa 27.6.2016 .
Berie na vedomie:
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
 Bilanciu príjmov a výdavkov bez finančných operácií: 140 234,68 €.
 Bilanciu príjmov a výdavkov s finančnými operáciami: 126 252,12 €.
 Bilanciu nákladov a výnosov: 79 835,39 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok rozpočtu v sume 140 234,68 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 106 614,00 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
33 620,68 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 13 982,56 EUR, navrhujeme použiť na:
- čerpanie rezervného fondu
13 982,56 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 :
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 25 282,00 EUR, a to na :
- Výmenu okien v ZŠ v sume 25 282,00 EUR
d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 81 332,00 EUR, a to na :
- rekonštrukciu MŠ v sume 11 332,00 EUR
- rekonštrukcia kotolne ZŠ 70 000,00 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 19 638,12 EUR.
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