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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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.3.2015 uznesením č.1/5/2015-1
Rozpočet bol zmenený šesť krát.
- prvá zmena schválená dňa 30.6.2015 opatrením starostu obce č. 1/2015
- druhá zmena schválená dňa 30.09.2015 opatrením starostu obce č. 2/2015
- tretia zmena schválená dňa 1.11.2015 opatrením starostu obce č. 3/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 30.11.2015 opatrením starostu obce č. 4/2015
- piata zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 4/3/2015
- šiesta zmena schválená dňa 31.12.2015 opatrením starostu č. 5/2015
Rozpočet obce k 31.12.2015

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

Schválený
rozpočet
986 071,50 €

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 142 425,30 €

929 050,00 €
0,00 €
43 055,50 €
13 966,00 €
974 774,00 €

1 022 917,15 €
29 837,65 €
43 055,50 €
46 615,00 €
1 086 372,47 €

332 452,00 €
20 000,00 €
15 540,00 €
606 782,00 €
11 297,50 €

386 276,82 €
24 310,00 €
29 410,65 €
646 375,00 €
56 052,83 €
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 095 810,30

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 092 775,35

% plnenia
99,72%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 095 810,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1 092 775,35 EUR, čo predstavuje 99,72 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
1 022 917,15 €

Skutočnosť k 31.12.2015
1 019 881,72 €

% plnenia
99,7

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 022 917,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1 019 881,72 EUR, čo predstavuje 99,70.% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
391 260,06

Skutočnosť k 31.12.2015
389 229,11

% plnenia
99,48

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 324 988,06,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 324 988,06,- EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 66 272,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 64 241,05.- EUR, čo
je 96,93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume11 284,31 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 34764,72 EUR a dane z bytov boli v sume 1 446,71 EUR. Za rozpočtový rok spolu
s nedoplatkami z minulých rokov bolo zinkasovaných 47 495,74 EUR. K 31.12.2015 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 25 249,84 EUR.
Daň za psa 1 163,54,-€
Daň za nevýherné hracie prístroje 32,48,-€
Daň z ubytovania 835,50,-€
Daň za užívanie verejného priestranstva 40.-€
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 673,79,-€
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
46 951,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
45 955,97

% plnenia
97,88

Príjmy z prenájmu a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 9 484 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 11020,68 EUR, čo je
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116,20. % plnenie. Uvedený príjem predstavuje , príjem z prenajatých pozemkov v sume
99,58 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10 790,42 EUR,
z prenajatých strojov prístrojov v sume 130,68 €,
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných . 17 987,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 15 321,03 EUR, čo
je 85,17 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje správne poplatky 4 584,65 €, príjem z pokút
154 €, príjem z tovarov a služieb 5 847,32 €, poplatky za stravné 4 092,81 €, platby za
prebytočný hnuteľný majetok 55 €, úroky z tuzemských vkladov 20,25 €, recyklačný fond 567€.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
19 480,00

Skutočnosť k 31.12.2015
19 614,26

% plnenia
100,68

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 19 480,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 19
614,26 EUR, čo predstavuje 100,68 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 584 706,09,-EUR bol skutočný príjem vo výške
584 696,64 €
Poskytovateľ dotácie
Lesy SR
Ministerstvo financií
Úrad vlády SR
Úrad vlády SR
Okresný úrad Košice
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Urad práce soc.vecí a rodiny
Ministerstvo práce
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Implementačná agentúra
Implementačná agentúra
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Metodicko pedagogické centrum

Suma v EUR
9 999,55 €
934,10 €
6 000,00 €
8 000,00 €
469 813,00 €
133,20 €
407,22 €
21 097,80 €
300,00 €
7 338,24 €
15 146,09 €
3 163,44 €
8 817,28 €
15 220,65 €
6 477,60 €
1 362,90 €
10 485,57 €

Účel
Oprava miestnych komunikácií
Referendum
Dotácia na šport
Strecha kultúrny dom
Prenesené kompetencie
CO dohoda skladník
Evidencia obyvateľstva
Hmotná núdza,strava,uč.pomôcky
Humanitárna pomoc
Rodinné prídavky
Terénna sociálna práca
Terénna sociálna práca r. 2014
Menšie obecné služby
Potokári
Záhradnícke práce
Hmotnú núdza k RP
Škola projekt

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
29 837,65

Skutočnosť k 31.12.2015
29 838,13

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 29 837,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 29 838,13 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 4 811,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4 811,48,-EUR,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 25 026,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 25 026,65,-EUR, čo
predstavuje 100. % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií

Suma v EUR
Účel
25026,65 Centrálna zóna obce

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
43 055,50 €

Skutočnosť k 31.12.2015
43 055,50

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 43055,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
43055,50 EUR, čo predstavuje 100.% plnenie.
V roku 2015 boli zapojené do príjmových finančných operácií nevyčerpané prostriedky zo ŠR z
roku 2014 v sume 32 648,30,- EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. a to:
 dotácia na šport
6 432,00-€
 prenesené kompetencie ZŠ s MŠ
9 816,30€
 kap. transfer - okná materská škola
16 400,00-€
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
46 615,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
46 615,50

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 46 615,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 46
615,50.- EUR, čo predstavuje 100,00.% plnenie.
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s Materskou školou, Letná 14
46 615,50

EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 086 372,47 €

Skutočnosť k 31.12.2015
1 060 489,68

% čerpania
97,62

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 086 372,47.- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2015 v sume 1 060 489,68,- EUR, čo predstavuje 97 62 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
386 276,82 €

Skutočnosť k 31.12.2015
376 199,08

% čerpania
97,39

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 386 276,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 376 199,08 EUR, čo predstavuje 97,39 % čerpanie.
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 106 115,08.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 96 045,84,EUR, čo je 90,51 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov a terénna sociálna práca.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 37 114,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015v sume 40 980,56 EUR,
čo je 110,41 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 233 174,78.-EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 227 143,68EUR, čo je 97,41 % 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 8 812,90,-EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015v sume 10 552,95,- EUR,
čo predstavuje 119,74 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 060,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume.1 476,05,-EUR,
čo predstavuje 139,25 % čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
24 310,00

Skutočnosť k 31.12.2015
24 173,39

% čerpania
99,43

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 24 310,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 24 173,39.- EUR, čo predstavuje 99,43 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a/ Rekonštrukcia modernizácia - výmena okien materská škola
Z rozpočtovaných 19 863.- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume. 19 863 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
29 410,65

Skutočnosť k 31.12.2015
29 410,68

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 29 410,65.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 29 410,68- EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 29 410,65,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a ostatných úverov
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 29 410,65,- EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
646 375,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
630 706,53

% čerpania
97,57

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 646 375,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 630 706,53 EUR, čo predstavuje 97,57 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
630 706,53
EUR
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Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Z toho : bežné príjmy obce
Prevod z PČ na HČ ,odvody z dohody za rok 2014 účt.bez RK
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
Nevyčerpané účelovo poskytnuté prostriedky
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
1066497,22
1019881,72
0
46615,5
1006905,61
376199,08
630706,53
59591,61
29838,13
29838,13
0
24173,39
24173,39
0
5664,74
65256,35
-29669,9
35586,45

Príjmy z finančných operácií

44800,22

zostatok prostriedkov z predch. rokov bez SF

42322,68

Príjem z PČ účtované bez RK

2024,24

Obraty na SF

437,2

Zostatok na príjmovom účte ZŚ

16,10

Výdavky z finančných operácií

29410,68

Vzájomné zúčtovanie so ZŠ

14015,71

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

1373,73
1141135,57
1074505,39
66630,18
-29669,9
36960,28

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce bez SF
Nevyčerpané účelovo poskytnuté prostriedky
Upravené hospodárenie obce bez SF
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Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95
(hlavná činnosť) bez SF
Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie
(400+500)
daňové príjmy (100)
nedaňové príjmy (200)
granty a transfery (300)
príjmové finančné operácie (400,500)
z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami
(400) zost.prostr. z predch. rokov bez SF
Obraty na SF

1157538
389229
97383
609723
61203
43056
437

7.
Prevod z PČ na hlavnú činnosť bez RK
Zostatok ZŠ prenesené kompetencie rok 2015
Zostatok na príjmovom účte ZŚ účtovaný bez RK
8.

Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)
bežné výdavky (600)

9.
10. kapitálové výdavky (700)
11. Finančné operácie 800
Vrátené preplatok plynu rok 2014 ZŠ
Mínusový zostatok na výdavkovom účte ZŠ s MŠ
12. Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)
Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.513. r.8+r.11)
Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného
14. obdobia (r.15-r.16)
15. stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
16. stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka
Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného
17. obdobia (r.19-r.18)
18. stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
19. stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka
20. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.17/
21. Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)

2024
15670
16
1090175
1022576
24173
29411
14016
-1
67363
53161
-28976
36562
65538
20760
23805
44565
-8215
44946
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Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95
(hlavná aj podnikateľská činnosť)
Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie
(400+500)
daňové príjmy (100)
nedaňové príjmy (200)
granty a transfery (300)
príjmové finančné operácie (400,500)
z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami
(400)
Zostatok fin.prostr.ZŠ 2015

7.
Prevod zostatku účtu ZŠ 16,10+1,13
8.

Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)
bežné výdavky (600)

9.
10. kapitálové výdavky (700)
11. 800 + mimorozpočtové výdavky
Vzájomné zúčtovanie zo ZŠ
12. Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)
Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.513. r.8+r.11)
Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného
14. obdobia (r.15-r.16)
15. stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
16. stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka
Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného
17. obdobia (r.19-r.18)
18. stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
19. stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka
20. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.17/
21. Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)

1165308
389229
107613
609723
58743
43056
15670
17
1096906
1029230
24173
29411
14092
68403
53161
-28976
36562
65538
20760
23805
44565
-8215
44946

Vzájomné zúčtovanie ZŠ vo výdavkovej časti 14 092,-€ tvorí : preplatok plynu z roku 2014
vrátený ZŠ v roku 2015 prostredníctvom zriaďovateľa.
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Výpočet podľa okruhu účtovania:

Účet
211
221

MD
86829,87
1135392,72

D
85518,79
1112396,3

211
221

3815
5932,25

3367,91
5873,51

1231969,84

1207156,51

Súčet obratov:
Rozdiel
Skutočnosť:

24813,33
Príjmy
1165307,73

Výdavky
1096905,57

Rozdiel:

68402,16

Účty HČ + PČ
Pokladňa
SF

65812,05
1550,95

428,85
610,31

67363

1039,16

Sumár:
Celkom:

68402,16

Prevod z minulého
roka-bežná činnosť
Prevod z minulého
roka-podnikanie
Spolu:

533,33
43588,83

súčet obratov
prevod z minulého roka
Rozdiel:

24813,33
43588,83
68402,16

43055,5
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Zostatok na bežnom účte podnikateľskej činnosti vo výške 428,85 € a v podnikateľskej pokladni
obce vo výške 610,31 € sa v roku 2016 zúčtuje v rámci finančných operácii ako prevod
finančných prostriedkov z minulých rokov v rámci mimorozpočtových zdrojov.
Prebytok rozpočtu v sume 65 256,35,- 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. , upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
29 669,90,-€ navrhujeme použiť na
- tvorbu rezervného fondu 35 586,45.- €
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy 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 v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 29 669,90,-€ a to na:
6 000.-€ - dotácia na šport
8 000,-€ - strecha kultúrny dom
15 669,90,-€ - prenesené kompetencie ZŠ
Na základe horeuvedených skutočností navrhujeme schváliť zúčtovanie prebytku hospodárenia
za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo výške 35 586,45,- €.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel – 1,5
%
Úbytky - stravné lístky
- vianočný príspevok
- návšteva zamestnanca PN
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
295,62
1232,50
618,00
177,30
0,00
732,82
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015v EUR

Majetok spolu

3 261 896,68

3 206 388,14

Neobežný majetok spolu

3 152 522,24

3 099 052,14

0

0,00

2 908 642,12

2 855 172,02

Dlhodobý finančný majetok

243 880,12

243 880,12

Obežný majetok spolu

109 053,98

106 567,64

0

0,00

16,10

2 296,10

0,00

0,00

0Krátkodobé pohľadávky

65 217,05

35 793,61

Finančné účty

43 820,83

68 439,96

0,00

0,00

0,00

0,00

320,46

768,36

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné

imanie

ZS k 1.1.2015 v EUR
a záväzky

KZ k 31.12.2015v EUR

3 261 896,68

3 206 388,14

2 077 654,38

2 091 869,23

0,00

0,00

spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely

14

Fondy

0,00

0,00

2 077 654,38

2 091 869,23

151 022,88

114 457,66

7 111,59

1 203,20

10 606,53

29 669,90

327,28

787,50

Krátkodobé záväzky

49 711,80

28 942,06

Bankové úvery a výpomoci

83 265,68

53 855,00

1 033 219,42

1 000 061,25

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
-

voči bankám
voči dodávateľom
voči zamestnancom 331, 379
voči poisťovniam a daňovému úradu

53 855,00,15 002,61,8 014,43,5 925,02.-

EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na Centrálna zóna obce Nižná Slaná a to
na doasfaltovanie MK a na kamerový systém. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2019
splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov mesačné.
Poskytovateľ
úveru
Prima banka

Prima banka

Účel

Výška
prijatého
úveru

Spolufinancovan 41 000,ie projektu:
Obnova
centrálnej zóny
obce Nižná
Slaná
a doasfaltovanie
miestnej
komunikácie
Kamerový
30 000,systém obce

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2015

Splatnosť

2,5%

Vlastná
zmenka klienta

28 500,00

30.11.2018

2,15%

Vlastná
zmenka obce

25 355,00

25.10.2019
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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 zo dňa 23.2.2006 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 .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

7 573,00

7 573,00

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-4-

Telovýchovná jednota Baník Nižná Slaná bežné výdavky

0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN zo dňa
23.2.2006 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-Z/2009/02255-1 Predmetom
podnikania je: ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinných činností –
chata Poliačky.
V roku 2015 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - strata

5 294,58
4 235,12
-1 059,46

EUR
EUR
EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
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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.

 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
ZŠsMŠ Letná 14,
Nižná Slaná vlastné
príjmy
ZŠsMŠ Letná 14,
originálne
kompetencie
ZŠsMŠ Letná 14,
prenesené
kompetencie
ZŠsMŠ projekt škola
Zostatky na účtoch
2013,2014,2015

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

46 615,50

46 615,50

0

109 570,00

109 570,00

479 629,30

463 959,40

15669,9

10 485,57
74,93

10 485,57
76,06

0,00
-1,13

prostriedky od ostatných subjektov mimo verejnej správy
Rozpočtová
organizácia
Lesy SR

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

9 999,55

Rozdiel - vrátenie

9 999,55

0,00

 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-
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-4-

Min.vnútra

referendum

Úrad vlády

Dotácia na šport

Min.vnútra

Prenesené kompetencie

Min.vnútra

934,10

934,10

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

469 813,00

454 143,10

15 669,90

CO dohoda

133,20

133,20

0,00

Min.vnútra

Evidencia obyv. REGOP

407,22

407,22

0,00

Úrad práce

Hmotná núdza

21 097,80

21 097,80

0,00

Min. práce

Humanitárna pomoc

300,00

300,00

0,00

Úrad práce

Rodinné prídavky

7 338,24

7 338,24

0,00

Úrad práce

Hmotná núdza k RP

1 362,90

1 362,90

0,00

15 146,09

15 146,09

0,00

Imp. Agent. Terénna sociálna práca r.2014

3 163,44

3 163,44

0,00

Úrad práce

Aktivačné práce

8 817,28

8 817,28

0,00

Úrad práce

Potokári

15 220,65

15 220,65

0,00

Úrad práce

Záhradnícke práce

6 477,60

6 477,60

0,00

Met.centr.

Škola projekt

10 485,57

10 485,57

0,00

Úrad vlády

Strecha kultúrny dom

8 000,00

0,00

8 000,00

Imp. Agent. Terénna sociálna práca

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 29 669,90,-€ ostali na účte 357 a budú
vyčerpané do 31.3.2016.
 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s inou obcou.
 Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s VÚC.

Vypracovala: Viera Bilá

Predkladá: Ing. Ján Vieloha
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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