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Záverečný účet obce Obyce
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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce a rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.02.2015
uznesením č. 3/21/2015.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
-

prvá zmena k 31.03.2015 - berie sa na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 1/2015
druhá zmena k 27.05.2015 schválená OZ, rozpočtovým opatrením č. 2/2015
tretia zmena k 30.06.2015 - berie sa vedomie, rozpočtovým opatrením č. 3/2015
štvrtá zmena k 30.09.2015 - berie sa na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 4/2015
piata zmena k 16.12.2015 schválená OZ, rozpočtovým opatrením č. 5/2015
šiesta zmena k 31.12.2015 berie sa na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 6/2015
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

Upravený
rozpočet
po poslednej
zmene

764404,00
764404,00
0,00
0,00
0,00

854547,88
848106,18
2286,00
4155,70
0,00

764404,00
422891
29700,00
67600,00
244213,00

854547,88
481057,28
13855,70
67600,00
292034,90
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
764404,00

Skutočnosť k 31.12.2015
868368,18

% plnenia
113,60

Z rozpočtovaných celkových príjmov 838876,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
840794,86 EUR, čo predstavuje 100,23 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
764404,00

Skutočnosť k 31.12.2015
866082,18

% plnenia
113,30

Z rozpočtovaných bežných príjmov 764404,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
866082,18 EUR, čo predstavuje 113,30 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
418346,00

Skutočnosť k 31.12.2015
441447,89

% plnenia
105,53

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 337092,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 343926,54 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,03 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 39200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 56368,32 EUR, čo je
143,80 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 39724,96 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 16643,36 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
8157,78 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 688,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 720,00 EUR, čo je
104,65 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 101,69 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2015 v sume 277,50 EUR, čo je 69,38 % plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 1500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1500,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 20300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 19489,02 EUR, čo je
96,01 % plnenie.
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Daň za jadrové zariadenia
Z rozpočtovaných 18761,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 18761,81 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 405,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 404,70 EUR, čo je
99,93 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
88500,00

Skutočnosť k 31.12.2015
82882,45

% plnenia
93,66

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 88500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 80758,45 EUR, čo je
91,26 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 119,30 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 342,21 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 80296,94 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2094,00 EUR, čo je
65,44 % plnenie, pokuty skutočný príjem 30,00 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
40509,00

Skutočnosť k 31.12.2015
47230,16

% plnenia
116,60

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 40509,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
47230,16 EUR, čo predstavuje 116,60 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za predaj výr., tov., a služieb, za školy a škol.
zariadenia, za stravné, z vkladov, z dobropisov, z refundácie, z vratiek a iné.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 217049,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
294521,68 EUR, čo predstavuje 135,70 % plnenie.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poskytovateľ
MV SR, Okresný úrad Nitra
MV SR Bratislava
Sekcia verejnej správy
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
MV SR Bratislava
Sekcia verejnej správy
ÚPSVaR Nitra

Suma v EUR Účel
483,91 € Voľby /prezidenta, EP, komunálne/
500,61 € Register obyvateľov SR
1465,00 € Materská škola Obyce - predškoláci
215517,00 € Školstvo – ZŠ Obyce, prenes. komp.
4000,78 € Matrika
32670,63 €

§ 50 j, § 54
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7.
8.
9.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.

ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
Okresný úrad Nitra,odbor ŽP
NSK
NSK
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
PD Tvrdošovce
Recyklačný fond

19.

MDVRR SR

20.

MDVRR SR

138,00 €
33,20 €
142,03 €
400,00 €
290,00 €
363,00 €
2880,00 €
141,00 €
35000,00 €
238,52 €
258,00 €

Stravovacie návyky dieťaťa, HN
SPD, škol. pomôcky, HN
Dotácia ŽP
Podinovecké slávnosti Obyce 2015
Rodinný futbal
Učebnice
Vzdelávacie poukazy
Sociálne znevýhodnené prostredie
Havarijná situácia ZŠ /okná/
Jablká a šťava
Príspevok za vyseparované zložky
komunálneho odpadu
65,53 € Odoslané na spoločný stavebný úrad
Žitavany- na úsek dopravy
1410,81 Odoslané na spoločný stavebný úrad
Žitavany- na úsek staveb. poriadku

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
2286,00 €

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
2286,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie, jedná sa o príjem z predaja pozemkov.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
0,00 V roku 2015 obec Obyce nemala prijatý žiadny grand ani transfer na kapitálové výdavky.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00
EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
292034,90 €

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

292034,90 €

100,00
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 292034,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
292034,90 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
256003,90 EUR
Školská jedáleň pri ZŠ
22196,00 EUR
Školský klub detí
13835,00 EUR
S p o l u:
292034,90 EUR
5.Príjmy nerozpočtované:
Skutočnosť k 31.12.2015 1487,56 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
520191,00

Skutočnosť k 31.12.2015
518141,06

% čerpania
99,61

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 520191,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 518141,06 EUR, čo predstavuje 99,61 % čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Všeobecno verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Cestovný ruch propag. materiál
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Rozvoj obci
Verejné osvetlenie
Všeobecná lek. starostlivosť
Rekreačné a športové služby
Klub. a kultúrne zariad.,knižnica
Vysielacie služby
Predškolská výchova - MŠ
Staroba
Soc. pomoc obč. v hmot. núdzi
S P O L U:

Skutočnosť
BP
EUR
189393,51
15088,14
483,91
0,00
1599,00
46336,58
5891,44
392,56
27201,40
13529,11
7919,56
9767,85
6438,28
4959,43
17391,59
550,01
77395,93
26031,13
171,20
450540,63

Skutočnosť
Skutočnosť Skutočnosť
KP
FO
SPOLU
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
189393,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
67600,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67600,43

15088,14
483,91
67600,43
1599,00
46336,58
5891,44
392,56
27201,40
13529,11
7919,56
9767,85
6438,28
4959,43
17391,59
550,01
77395,93
26031,13
171,20
518141,06
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1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
422891,00

Skutočnosť k 31.12.2015
450540,63

% čerpania
106,54

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 422891,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 450540,63 EUR, čo predstavuje 106,54 % čerpanie.

k 31.12.2015

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 141742,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 165448,78 EUR,
čo je 117,37 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej školy,
matriky, služby občanom, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 52875,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 56141,04 EUR, čo
je 106,18 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 189783,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 189243,51EUR,
čo je 99,98 % 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 26059,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 27306,00 EUR, čo
predstavuje 104,79 % čerpanie.
Splácanie úverov a úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 12432,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 12401,30 EUR,
čo predstavuje 121,53 % čerpanie.
Nerozpočtované výdavky k 31.12.2015 sú vo výške 1398,90 EUR.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
29700,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00 €

% čerpania
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 29700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
67600,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
67600,43 €

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 67600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 67600,43 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
244213,00

Skutočnosť k 31.12.2015
292034,90

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných upravených bežných výdavkov 292034,90 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2015 v sume 292034,90 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
256003,90 EUR
Školská jedáleň pri ZŠ
22196,00 EUR
Školský klub detí
13835,00 EUR
S p o l u:
292034,90 EUR

4. Prebytok 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 bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / Fond opráv/
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Fond opráv/
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
866082,18
866082,18
0,00

742575,53
450540,63
292034,90

123506,65
2286,00
2286,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2286,00
125792,65
7572,25
0,00
0,00
67600,43

67600,43
868368,18
810175,96
58192,22
7572,25
50619,97
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Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 125792,65 EUR
Finančné operácie 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 vo
výške 67 600,43 € navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu.
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 z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 7572,25 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 50619,97 EUR.
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, fondu prevádzky, údržby
a opráv 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
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
306,64
3849,06
0,00

Kapitálové výdavky
KZ k 31.12.2015
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel
Úbytky - stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

4155,70

Suma v EUR
795,84
1487,56
486,40
975,00
822,00
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Fond prevádzky, údržby a opráv
Fond opráv bytové domy I., II., III. a IV.
Fond opráv
ZS k 1.1.2015
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
21641,46
8983,63
1411,38
29213,71

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

3269559,69

3229069,22

Neobežný majetok spolu

3079009,98

2990229,98

2200,00

2200,00

Dlhodobý hmotný majetok

2782577,03

2693797,03

Dlhodobý finančný majetok

294232,95

294232,95

Obežný majetok spolu

189891,70

238839,24

441,13

599,53

Zúčtovanie medzi subjektami VS

62493,84

59941,42

Krátkodobé pohľadávky

30052,52

21751,88

Finančné účty

96904,21

155694,95

658,81

851,46

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3269559,69

3229069,22

Vlastné imanie

1096411,66

1166335,58

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

1096411,66

1166335,58

Záväzky

1382811,57

1301316,79

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely

z toho :
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Rezervy

910,00

910,00

1280131,42

1215199,47

Krátkodobé záväzky

76270,15

85207,32

Bankové úvery a výpomoci

25500,00

0,00

Časové rozlíšenie

790336,46

761416,85

Dlhodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom /331,335/
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné /zábezpeka na BD/

1 203 289,74 EUR
5963,35 EUR
13 535,81 EUR
8 738,36 EUR
53556,76 EUR

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere so ŠFRB vo výške 462 125,74 € na bytový dom I.
Úver sa spláca, v roku 2014 boli splátky úveru vo výške 14 423,19 €. Splatnosť je v roku 2039.
Zabezpečenie úveru: záložné právo v prospech veriteľa. Úroková sadzba 1%.
Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2015 na BD I. je vo výške 381 005,72 €.
Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB vo výške
486 054,77 € na bytový dom II. Splatnosť je v roku 2039. Zabezpečenie úveru: záložné právo
v prospech veriteľa.. Úroková sadzba 1%.
Úver sa spláca, splátky úveru v roku 2015 boli vo výške 15 125,70 €.
Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2015 na BD II. je vo výške 424 010,10 €.
Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB vo výške
185 294,11 € na bytový dom III. Splatnosť je v roku 2042. Zabezpečenie úveru: záložné právo
k nehnuteľnosti. Úroková sadzba 1%.
Úver sa spláca a splátky úveru v roku 2015 boli vo výške 5 419,48 €
Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2015 na BD III. je vo výške 167 909,47 €.
Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB vo výške
246 315,52 € na kúpu bytového domu IV. Splatnosť je v roku 2043. Zabezpečenie úveru: záložné
právo k nehnuteľnosti. Úroková sadzba 1%.
Úver sa spláca a splátky úveru v roku 2015 boli vo výške 7 132,06 €.
Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2015 na BD IV. je vo výške 230 364,45 €.
Zostatok dlhodobého úveru k 31. 12. 2015 zo ŠFRB na BD I., II, III. a IV. je spolu
1 203 289,74 EUR.
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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 č. 3/2005 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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
prepravu futbalistov, pranie dresov, nákup
technickej siete, štartovné na fut. turnaj
Občianske združenie Drieňovanka –
prepravné na vystúpenie FS do Prahy

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2760,00 EUR

2760,00 EUR

0,00

400,00 EUR

400,00 EUR

0,00

-4-

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2005
o dotáciách.

9. 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
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
Rozdiel - vrátenie
finančných
prostriedkov

Základná škola Obyce
ŠJ pri ZŠ
Školský klub detí
S P O L U:

2102,90 €
22196,00 €
13835,00 €
38 133,90 €

použitých finančných
prostriedkov

2102,90 €
22196,00 €
13835,00 €
38 133,90 €

0,00
0,00
0,00
0,00

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠ Obyce – prenesené
kompetencie
ZŠ Obyce – vzdelávacie
poukazy
ZŠ Obyce - učebnice
ZŠ Obyce - SZP
ZŠ – havarijná situácia
okná
SPOLU:

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

215517,00 €

215517,00 €

0,00

2880,00 €

2880,00 €

0,00

363,00 €
141,00 €
35 000,00 €

363,00 €
141,00 €
35 000,00 €

0,00
0,00
0,00

253 901,00 €

253 901,00 €

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
Okresný
úrad Nitra
Okresný
úrad Nitra
Okresný
úrad Nitra
Okresný
úrad Nitra

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, REGOB, ŽP, NSK
- bežné výdavky BV
- kapitálové výdavky KV
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Referendum /BV/

483,91 €

483,91 €

0,00

Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR - REGOB /BV/
Materská škola – pre deti kt. majú 1 rok
pred plnením povinnej šk.
dochádzky/BV/
Základná škola – prenes. komp.
Vzdelávacie poukazy
Sociálne znevýhodnené prostredie
Učebnice
Havarijná situácia ZŠ-okná
/BV/
Matrika /BV/

500,61 €

500,61 €

0,00

1465,00 €

1465,00 €

0,00

215 517,00 €
2880,00 €
141,00 €
363,00 €
35 000,00 €
4 000,78 €

215 517,00 €
2880,00 €
141,00 €
363,00 €
35 000,00 €
4 000,78 €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

142,03 €

142,03 €

0,00

1 410,81 €

1 410,81 €

0,00

65,53 €

65,53 €

0,00

Okresný
úrad Nitra
Okresný
Starostlivosť o životné prostredie /BV/
úrad Nitra
Ministerstvo Stavebný poriadok - SOcÚ
dopravy,
Úsek dopravy – SOcÚ
výstavby a
RR SR
/BV/
ÚPSVaR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Hmotná núdza – SND /BV/

138,00 €

138,00 € 0,00

33,20 €

33,20 € 0,00

32670,63 €

32670,63 € 0,00

Nitra
ÚPSVaR

Hmotná núdza – školské potreby /BV/

Nitra
ÚPSVaR

Bežné výdavky – zamestnávanie

Nitra

nezamestnaných, § 50 j, § 54
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 zmluvu so žiadnym štátnym fondom.
Suma prijatých
Suma skutočne
Poskytovateľ
finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

0,00 €

---

Rozdiel

0,00 €

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec
Machulince
machulinská „20“

e)

–

40,00 €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

40,00 €

Rozdiel
0,00

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Nitrianky
samosprávny
kraj
–
podinovecké
slávnosti 2015
VÚC
Nitriansky samosprávny
kraj – šport - rodinný
futbal

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

400,00 €

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

290,00 €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

400,00 €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

290,00 €

0,00

Rozdiel
0,00

10. Podnikateľská činnosť
Obec si plní len úlohy v hlavnej činnosti a nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Hodnotenie plnenia programov obce
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Obyce bez programovej štruktúry bolo schválené uznesením
OZ č. 3/21/2015 na 21. zasadnutí OZ v Obyciach konaného dňa 27. februára 2015, podľa novely
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Vypracovala:
Katarína Šlosiarová

Predkladá:
Ing. Milan Garaj, PhD.

V Obyciach, dňa 29. apríla 2016
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12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
Obyce 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 50619,97 EUR.
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