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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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2015 uznesením č.
81/a/2015.
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 26. 1. 2015 na základe rozpisu dotácii a zmena vykonaná
starostom obce, vzatá na vedomie uznesením č. 24/2015
- druhá zmena schválená dňa 6. 2. 2015 na základe rozpisu dotácií, vzatá na vedomie
uznesením č., 24/2015
- tretia zmena schválená dňa 8. 4. 2015 uznesením č. 25/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 2. 5. 2015 na základe príspevku Recyklačného fondu
a zmena vykonaná starostom obce, vzatá na vedomie uznesením č 40/2015
- piata zmena schválená dňa 24. 5. 2015 uznesením č. 41/2015
- šiesta zmena schválená dňa 21. 7. 2015 na základe rozpisu dotácií a starostom obce,
vzatá na vedomie uznesením č. 57/2015
- siedma zmena schválená 23. 9. 2015 uznesením č. 58/2015
- ôsma zmena schválená dňa 4. 11. 2015 starostom obce, vzatá na vedomie uznesením č.
75/2015
- deviata zmena schválená dňa 9. 11. 2015 na základe zmeny dotácie na výchovu
a vzdelávanie, vzatá na vedomie uznesením č. 75/2015
- desiata zmena schválená dňa 14. 12. 2015 uznesením č. 76/2015
Rozpočet obce k 31.12.2015

297 145,33

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
310 805,73

226 602,07
33 896,40
36 646,86
297 145,33

256 601,87
40 361,21
13 842,65
310 805,73

225 102,07
72 043,26
0,-297 145,33

248 254,63
62 551,10
0,-310 805,73

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015 po úpravách
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
310 805,73
302 534,84
97,34
Z rozpočtovaných celkových príjmov 310 805,73 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
302 534,84 €, čo predstavuje 97,34% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015 po úpravách
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
256 601,87
248 330,98
96,77
Z rozpočtovaných bežných príjmov 256 601,87 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
248 330,98 €, čo predstavuje 96,77 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
228 653,00
221 491,93
96,86
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 175 740,-- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 175 739,18 €, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 34 511,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 28 192,59 €, čo je plnenie na 81,69 %. Rozpočtované príjmy vrátane nedoplatkov minulých rokov: dane z pozemkov
boli v sume 15 568,-- €, rozpočtované dane zo stavieb boli v sume 18 842,-- € a rozpočtované
dane z bytov boli v sume 101,-- €. Za rozpočtový rok 2015 bolo zinkasovaných celkom
28 192,59 €, z toho za nedoplatky z minulých rokov 362,65 €. K 31.12.2015 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 553,01 €.
Daň za psa rozpočtovaná vo výške 1014,-- €, bola skutočne naplnená vo výške 978,--, čo je plnenie na 96,44 %. Obec eviduje pohľadávku na tejto dani vo výške 36,-- €.
Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtovaná vo výške 358,-- € bola skutočne naplnená na 339,81 €, čo je plnenie na 94,91 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočtovaný vo výške 17 030,-- €
včetne nedoplatkov z minulých rokov bol skutočne naplnený na 16 242,35 €, čo je plnenie na
95,37 %. K 31. 12. 2015 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad vo výške 733,33 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
14 923,09
14 018,47
93,93
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 896,46 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 815,46 €, čo je 96,96 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 332,46 € a príjem
z prenajatých budov v sume 483,-- €.
Z rozpočtovaných úrokov z účtov vo výške 72,20 € bol skutočný príjem 66,30 €, čo je 91,82 %
plnenie.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 6 287,43 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 471,93 €, čo je 87,02
% plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
1 202,-1 199,78
99,81
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 202,-- €, bol skutočný príjem 1 199,78 €, čo
predstavuje 99,81 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 19 478,78 € bol skutočný príjem vo výške 19 273,58 €,
čo predstavuje 98,94 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v €
Účel
ÚPSV a R Považská Bystrica
1 310,37 na menšie obecné služby - VPP
Okresný úrad – odbor školstva, Trenčín
1 519,-na výchovno-vzdelávací proces
Okresný úrad, Považská Bystrica
1 280,-na referendum
Ministerstvo financií SR, Bratislava
10 000,-- Na individuálne potreby obce
Pôdohospodárska plat. agentúra Bratislava
1 267,51 Externý manažment-ver. priestranstvá
Externý manažment-rekonštrukcia VO
Pôdohospodárska plat. agentúra Bratislava
840,-Externý manažment - vybudov. altánu
Pôdohospodárska plat. agentúra Bratislava
839,98
Okresný úrad Považská Bystrica
1 864,69 prenes. výkon ŠS na úseku matriky
Okresný úrad Považská Bystrica
Okresný úrad, odbor ŽP Trenčín

274,23
77,80

prenes. výkon ŠS na úseku hlásenia
pobytu obyvateľov
prenes. výkon ŠS na úseku ŽP

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
40 361,21
40 361,21
100,00
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 40 361,21 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
40 361,21 , čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív – obec neeviduje tento príjem za rok 2015.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 6 465,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 465,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 33 896,21 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 33 896,21 €, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava

Suma v €
9 661,26
14 575,15
9 659,80

Účel
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v oboch častiach obce
Vybudovanie verejných priestanstiev - I. etapa - ihriská
Vybudovanie verejného priestanstva – II. etapa - altán
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
13 842,65
13 842,65
100,00
Z rozpočtovaných finančných príjmov 13 842,65 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
13 842,65 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 81/a/2015 zo dňa 14. 12. 2015 bolo schválený rozpočet na
rok 2015, kde bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 36 646,96 €.
V skutočnosti bolo znížené čerpanie rezervného fondu v sume 13 842,65 € na základe uznesenia
č. 81/b/2015 dňa 14. 12. 2015.
V roku 2015 obec neprijala žiadny úver.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% čerpania
310 805,73
252 937,58
81,38
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 310 805,73 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015
v sume 252 937,58 €, čo predstavuje 81,38 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% čerpania
248 254,63
192 086,48
77,37
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 248 254,63 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
192 086,48 €, čo predstavuje 77,37 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 93 029,38 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 89 107,96 €, čo je
95,78 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, materskej školy a
zariadenia školského stravovania.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 34 833,20 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 31 209,31 €, čo je
89,59 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 109 256,05 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 65 848,81 €, čo je
60,27 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, školenia a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 136,-- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 5 920,40 €, čo
predstavuje 53,16 % čerpanie (príspevok Spoločnej úradovni na činnosť a opatrovateľskú službu,
členské príspevky, transfery TJ a ZŠ na plavecký výcvik, ...)
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
finančnými výpomocami – obec nerozpočtovala, a preto nevykazuje čerpanie.

a návratnými
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% čerpania
62 551,10
60 851,10
97,20
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 62 551,10 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 60 851,10 €, čo predstavuje 97,20 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba verejných priestranstiev v obci – I. etapa
Z rozpočtovaných 17 490,18 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 17 490,18 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Výstavba verejných priestranstiev v obci – II. etapa
Z rozpočtovaných 11 591,76 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 11 591,76 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Prístavba kultúrneho domu Dolný Lieskov
Z rozpočtovaných 29 969,16 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 29 969,16 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% čerpania
0,00
0,00
0,00
Výdavkové finančné operácie obec v roku 2015 nerozpočtovala, nevykazuje čerpanie.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
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
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v €
248 330,98
192 086,48
56 244,50
40 361,21
60 851,10
- 20 489,89
35 754,61
0,00
35 754,61
13 842,65
0,00
13 842,65
302 534,84
252 937,58
49 597,26
0,00
49 597,26
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Prebytok rozpočtu v sume 35 754,61 € 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 35 754,61 €

Zostatok finančných operácií v sume 13 842,65 €, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 13 842,65 €.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu
za rok 2015 vo výške 49 597,26 €

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 finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- prístavba KD Dolný Lieskov
- ostatné úbytky
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 - 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v €
59 151,92
28 445,30

13 842,65
0,00
73 754,57

Suma v €
594,96
758,60
0,00
331,80
853,00
140,00
28,76
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v €

KZ k 31.12.2015 v €

Majetok spolu

893 494,42

968 372,10

Neobežný majetok spolu

796 548,03

832 619,08

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

688 246,23

724 317,28

Dlhodobý finančný majetok

108 301,80

108 301,80

Obežný majetok spolu

95 853,34

134 566,91

2 362,49

2 242,60

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

915,31

Krátkodobé pohľadávky

4 214,74

7 066,11

Finančné účty

89 276,11

124 342,89

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 093,05

1 186,11

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

893 494,42

968 372,10

Vlastné imanie

710 230,12

774 668,37

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

710 230,12

774 668,37

Záväzky

34 751,81

16 919,14

3 189,62

4 621,35

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

147,04

80,83

31 235,15

12 216,96

0,00

0,00

148 692,49

176 784,59

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

1 847,71 €
4 671,97 €
4 181,82 €
1 515,46 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií – obec nie je zriaďovateľom príspevkovej
organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2007 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-

Telovýchovná jednota MIER Tŕstie - bežné
výdavky na činnosť
ZR pri ZŠ Štefana .Závodníka v Pružine – na
plavecký výcvik žiakov z obce Dolný Lieskov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

200,--

200,--

0

80,--

80,--

0

-4-

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2007
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť - obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
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c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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 – obec nemá
zriadené žiadne právnické osoby t. j. ani rozpočtové a príspevkové organizácie.

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-

Suma skutočne použitých finanč.
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 –
stĺ.4 )

1 310,37

1 310,37

0,00

-5-

Úrad práce,soc.vecí a rodiny Bežné výdavky – menšie
Považská Bystrica

obecné služby

Okresný úrad- odbor škol-

Bežné výdavky – výchovno-

stva Trenčín

vzdelávací proces

1 519,--

1 519,--

0,00

Považská Bystrica

Bežné výdavky - referendum

1 280,--

1 280,--

0,00

Ministerstvo financií SR

Bežné výdavky – oprava

Bratislava

a údržba skladu materiálu

10 000,--

10 000,--

0,00

2 947,49

2 947,49

0,00

1 864,69

1 864,69

0,00

274,23

274,23

0,00

77,80

77,80

0,00

Okresný úrad

Bežné výdavky - externý maPôdohospodárska platobná

nažment – ver. priestranstva,

agentúra Bratislava

rekonštrukcia VO
Bežné výdavky – na prene-

Okresný úrad

sený výkon ŠS na úseku

Považská Bystrica

matriky
Bežné výdavky – na prene-

Okresný úrad

sený výkon ŠS na úseku hlá-

Považská Bystrica

senia pobytu obyvateľov

Okresný úrad – odbor sta-

Bežné výdavky – na prene-

rostlivosti o ŽP

sený výkon ŠS na úseku

Trenčín

ochrany život.prostredia
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Kapitálové výdavky – vybuPôdohospodárska platobná

ovanie verejných priestran-

agentúra Bratislava

stiev I. a II. etapa, rekon-

33 896,21

33 896,21

0,00

štrukcia verejného osvetlenia
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so s inými obcami.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – obec nemá programový rozpočet.

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.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia za rok 2015 vo výške
49 597,26 € do rezervného fondu

Ján K R I Ž A N v. r.
starosta obce
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