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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 10.12.2014 uznesením č. 130/2014
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 18. 02. 2015 uznesením č. 20/2015 /úprava rozpočtu OZ/
- druhá zmena schválená dňa 18. 02. 2015 uznesením č. 22/2015 /úprava rozpočtu OZ/
- tretia zmena schválená dňa 22.04.2015 uznesením č. 29/2015 /rozpočtové opatrenia/
- štvrtá zmena schválená dňa 22.04.2015 uznesením č. 30/2015 /úprava rozpočtu OZ/
- piata zmena schválená dňa 24. 06. 2015 uznesením č. 54/2015 /rozpočtové opatrenia/
- šiesta zmena schválená dňa 24. 06. 2015 uznesením č. 55/2015 /úprava rozpočtu OZ/
- siedma zmena schválená dňa 22. 09. 2016 uznesením č. 79/2015 /úprava rozpočtu OZ/
- ôsma zmena schválená dňa 04. 11. 2015 uznesením č. 100/2015 /rozpočtové opatrenia/
- deviata zmena schválená dňa 09. 12. 2015 uznesením č. 123/2015 /rozpočtové opatrenia/
- desiata zmena schválená dňa 09. 12. 2015 uznesením č. 124/2015 /rozpočtové opatrenia/
- jedenásta zmena schválená dňa 10. 02. 2016 uznesením č. 8/2016 /úprava rozpočtu OZ/
Rozpočet obce k 31.12.2015

1.646.467,96

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1.878.132,37

1.151.924,96
452.000,00
22.000,00
20.543,00
1.643.337,31

1.351.963,05
365.374,71
135.708.24
25.086,37
1.820.917,87

544.012,01
495.202,00
78.570,30
525.553,00
3.130,65

658228,79
497.917,69
82.732,29
582.039,10
57.214.50

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1.853.046,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1.752.752,00

% plnenia
94,58

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.853.046,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1.752.752,00 EUR, čo predstavuje 94,58 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
1.351.963,05

Skutočnosť k 31.12.2015
1.349.669,26

% plnenia
99,83

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.351.963,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1.349.669,26 EUR, čo predstavuje 99,83 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
889.264,76

Skutočnosť k 31.12.2015
887.573,38

% plnenia
99,80

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 622.400,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 622.329,71 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 153.440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 152.760,90 EUR,
čo je 99,56 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 93.581,61 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 57.407,50 EUR a dane z bytov boli v sume 1.771,79 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 152.760,90 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2.671,52 EUR. K 31.12.2015
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3.848,70 EUR.
Daň za psa 2.273,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 11.899,56 €
Daň za ubytovanie 336,20 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 69.239,25 €
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
83.970,00

Skutočnosť k 31.12.2015
83.851,75

% plnenia
99,85

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 74.720,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 74.604,15 EUR, čo
je 99,84 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje, príjem z prenajatých pozemkov v sume
1.785,93 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a strojov a zariadení v sume
72.818,22 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 9.250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 9.247,60 EUR, čo je
99,97 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
13.413,60

Skutočnosť k 31.12.2015
11.877,44

% plnenia
88,54

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 13.413,60 EUR, bol skutočný príjem vo výške
11.877,44 EUR, čo predstavuje 88,54 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 365.314,69 EUR bol skutočný príjem vo výške
365.314,69 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.

Poskytovateľ
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava.
Okresný úrad Trnava
OÚ odbor školstva Trnava
OÚ odbor školstva Trnava
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Trnava
OÚ odbor školstva Trnava
ÚPSVaR Trnava
Okresný úrad Trnava
OÚ odbor školstva Trnava
Okresný úrad Trnava
TSK, Trnava
TSK, Trnava
Javys, a.s. Bratislava
OÚ odbor školstva Trnava
OÚ odbor školstva Trnava

Suma v EUR
837,21
109,60
2.359,41
327.774,00
6.036,00
2.932,74
640,00
2.210,00
34,00
237,53
4.449,00
241,20
500,00
300,00
2.000,00
737,00
13.917,00

Účel
REGOB
Cestná doprava a pozemné komunik
Stavebná činnosť
Školstvo
Vzdelávacie poukazy
Matrika
Referendum
Dopravné
Hmotná núdza
Životné prostredie
Materská škola
Odmena skladníka CO
Dôchodci
Dobrovoľný hasičský zbor
Popoludnie pre všetkých
Učebnice
Mimoriadne odmeny+kredit.prípl.

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

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
365.374,71

Skutočnosť k 31.12.2015
365.374,71

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 365.374,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 365.374,71 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 365.374,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 365.374,71 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond
Ministerstvo financií, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, OÚ Trnava
Ján Rajnic,

Suma v EUR
151374,71
200.000,00
9.000,00
5.000,00

Účel
Rozšírenie zberného dvora
Rekonštrukcia ciest a chodníkov
Kamerový systém v obci
Prístavba tribúny na ihrisku

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
135.708,24

Skutočnosť k 31.12.2015
37.708,24

% plnenia
27,79

Z rozpočtovaných finančných príjmov 135.708,24 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 37.708,24 EUR, čo predstavuje 27,79 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 42/2015 zo dňa 22. 04. 2015 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 98.000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 0,00 EUR. V roku
2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 37.708,24 EUR v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
25.086,37

Skutočnosť k 31.12.2015
25.086,37

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 25.086,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
25.086,37 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň

3.094,69
12.576,68
8.615,00
800,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1.238.878,77

Skutočnosť k 31.12.2015
984.023,19

% čerpania
79,42

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.238.878,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 984.023,19 EUR, čo predstavuje 79,42 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
658.228,79

Skutočnosť k 31.12.2015
566.514,07

% čerpania
86,07

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 658.228,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 566.514,07 EUR, čo predstavuje 86,07 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 142.980,96 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 112.628,72
EUR, čo je 78,77% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
registra obyvateľov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 45.136,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 43.090,16 EUR,
čo je 95,46 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 419.036,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 362.641,42
EUR, čo je 86,54 % 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 39.112,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 38.430,34 EUR,
čo predstavuje 98,25 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 11.962,02 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 9.723,43 EUR,
čo predstavuje 81,28 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
497.917,69

Skutočnosť k 31.12.2015
337.994,38

% čerpania
67,88

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 497.917,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 337.994,38 EUR, čo predstavuje 67,88 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kamerový systém v obci z dotácie a z vl. zdrojov
Z rozpočtovaných 13.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 12.994,99
EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci /Chodník na Čerešňovej ulice, chodník pri fare/
Z rozpočtovaných 250.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 92.184,85
EUR, čo predstavuje 36,87 % čerpanie.
c) Rozšírenie zberného dvora z dotácie a z vl. zdrojov
Z rozpočtovaných 173.374,71 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 172.331,46
EUR, čo predstavuje 99,40 % čerpanie.
d) Detské ihrisko na Pažiti
Z rozpočtovaných 3.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 2.410,00 EUR,
čo predstavuje 80,33 % čerpanie.
e) Nákup kosačky s príslušenstvom
Z rozpočtovaných 4.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 3.978,00 EUR,
čo predstavuje 99,45 % čerpanie.
f) Spoluúčasť na výstavbe 9 b. j. – nájomné byty
Z rozpočtovaných 10.132,90 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 10.132,90
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
g) Prístavba k tribúne na ihrisku / dar od podnikateľa a vl. zdroje/
Z rozpočtovaných 10.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 10.499,80
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
h)Prípravná a projektová dokumentácia /cesty a chodníky v obci/
Z rozpočtovaných 25.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 24.552,30
EUR, čo predstavuje 98,21 % čerpanie.
ch) Kuchynský robot do školskej jedálne
Z rozpočtovaných 8.909,08 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 8.909,08 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
i) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 1,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
82.732,29

Skutočnosť k 31.12.2015
79.514,74

% čerpania
96,11

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 82.732,.29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 79.514,74 EUR, čo predstavuje 96,11 % čerpanie.
Z rozpočtovaných 82.732,29 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 79.514,74 EUR, čo predstavuje 96,11 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

582.039,10

573.007,51

98,45

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 582.039,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 573.007,51 EUR, čo predstavuje 98,45 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň

352.383,26 EUR
133.566,60 EUR
30.361,41 EUR
56.696,24 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
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
1.374.755,63
1.349.669,26
25.086,37

1.103.521,58
566.514,07
537.007,51

271.230,05
365.374,71
365.374,71
0,00

337.994,38
337.994,38
0,00

27.380,33
298.614,38
166.994,80
131.619,58

Príjmy z finančných operácií

37.708,24

Výdavky z finančných operácií

79.514,74

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-41.806,50
1.777.838,58
1.521.030,70
256.807,88
166.994,80
89.813,08

Prebytok rozpočtu v sume 298,614,38 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 166.994,80 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 131.619,58 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
EUR, a to na :
- bežné výdavky na ZŠ v sume
8.938,02 EUR
- dopravné žiaci ZŠ
93,57 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 157.815,15 EUR, a to na :
- rekonštrukciu ciest a chodníkov v obci v sume 157.815,15 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume -41.806,50 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu 41.806,50 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 89.813,08 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z .z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
108.391,14
8.149,56

116.540,70

Sociálny fond
Sociálny fond je vedený na analytickom účte 221 001.

Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
214,78
746,77

603,20

358,35

Fond opráv

Obec vedie fond opráv na analytickom účte 221 060.
Fond opráv k náj. bytom

Suma v €

Počiatočný stav k 1. 1. 2015

33.909,86

Tvorba fondu
Čerpanie fondu
Konečný stav k 31. 12. 2015

7.811,88
3.700,05
38.021,69

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

5.904.710,65

6.325.958,66

Neobežný majetok spolu

4.765.880,31

5.000.777,42

Dlhodobý hmotný majetok

3.409.703,72

3.644.600,83

Dlhodobý finančný majetok

1.356.176,59

1.356.176,59

Obežný majetok spolu

1.136.706,56

1.322.665,41

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Zásoby

974,52

2.305,37

866.417,36

837.832,36

Krátkodobé pohľadávky

14.479,86

21.765,38

Finančné účty

254.834,82

460.762,30

2.123,78

2.515,83

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

5.904.710,65

6.325.958,66

Vlastné imanie

2.703.992,42

2.896.984,46

-156.024,06

-156.024,06

2.860.016,48

3.053.008,52

969.275,55

1.064.385,20

Rezervy

2.000,00

2.200,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

37.758,40

166.994,80

Dlhodobé záväzky

802.901,20

776.099,32

Krátkodobé záväzky

42.909,85

81.750,58

Bankové úvery a výpomoci

83.706,10

37.340,50

2.231.442,68

2.364.589,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

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

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Časové rozlíšenie

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

37.340,50 EUR
709.298,35 EUR
13.606,22 EUR
8.483,11 EUR
6.843,92 EUR

Obec uzatvorila v r. 2015 lízingovú zmluvu na nákup traktora – kosačky značky KUBOTA.

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. 40/2005 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
- kapitálové výdavky
-1-

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

11.000,00

11.000,00

0,00

Obecný stolno-tenisový klub Špačince BV

1.000,00

1.000,00

0,00

Bežecký klub 2001 bežné výdavky

800,00

800,00

0,00

OZ Fain Špačince bežné výdavky

1.000,00

1.000,00

0,00

ZO JDS Špačince bežné výdavky

1.000,00

1.000,00

0,00

Frisbee OZ UFO

2.000,00

2.000,00

0,00

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.40/2005
o dotáciách.

9. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
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
ZŠsMŠ Špačince

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

25.086,37

25.055,74

30,63

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

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

OÚ Trnava

Bežné výdavky – register ob.

837,21

837,21

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky – CD a PK

109,60

109,60

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky – stav. činnosť

2.359,41

2.359,41

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky – zákl. škola

328.511,00

319.572,98

8.938,02

OÚ Trnava

Bežné výdavky – vzdeláv. pou

6.036,00

6.036,00

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky - matrika

2.932,74

2.932,74

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky - referendum

640,00

524,06

115,94

OÚ Trnava

Bežné výdavky - dopravné

2.210,00

2.116,43

93,57

ÚPSVR TT

Bežné výdavky – hmot. núdza

34,00

34,00

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky – život. prostr.

237,53

237,53

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky – mim.odme

13.917,00

13.917,00

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky – údržba kúr.

29.913,00

29.913,00

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky – MŠ

4.449,00

4.449,00

0,00

OÚ Trnava

Bežné výdavky – CO

241,20

241,20

0,00

MF Bratisla

Kapitálové výdavky rek.cach

200.000,00

42.184,85

157.815,15

MV Bratisla

Kapitálové výdavky kamery

9.000,00

9.000,00

0,00

c)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Trnava
Trnava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

500,00
300,00

500,00
300,00

0,00
0,00

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

12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 89.813,08 EUR.

