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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 ods. 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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.01.2015 uznesením č. 2/2015
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 25.03.2015 uznesením č. 27/2015
- druhá zmena schválená dňa 15.04.2015 uznesením č. 37/2015
- tretia zmena schválená dňa 18.06.2015 uznesením č. 46/5015
- štvrtá zmena schválená dňa 03.08.2015 rozpočtovým opatrením starostu č. 4/2015
- piata zmena schválená dňa 20.11.2015 uznesením č. 83/5015
- šiesta zmena schválená dňa 01.12.2015 rozpočtovým opatrením starostu č. 6/2015
Rozpočet obce k 31.12.2015

168 441,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
252 344,00

168 441,00
0,00
0,00
148 768,00

182 611,00
0,00
69 733,00
252 344,00

145 568,00
0,00
3 200,00
19 673,00

181 839,00
66 458,00
4 047,00
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
252 344,00

Skutočnosť k 31.12.2015
257 775,49

% plnenia
102,15

Z rozpočtovaných celkových príjmov 252 344,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
257 775,49 EUR, čo predstavuje 102,15 % plnenie.
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1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
182 611,00

Skutočnosť k 31.12.2015
191 439,88

% plnenia
104,83

Z rozpočtovaných bežných príjmov 182 611,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
191 439,88 EUR, čo predstavuje 104,83 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
160 831,00

Skutočnosť k 31.12.2015
168 520,31

% plnenia
104,78

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 122 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 124 524,10 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,07 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 34 188,67 EUR, čo
je 117,89 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 333,48 EUR a dane zo stavieb boli
v sume 17 855,19 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 003,53 EUR za nedoplatky
z minulých rokov. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
2 652,75 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 547,00 EUR, čo je
136,75 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 32,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 104,24 EUR, čo je
26,06 % plnenie.
Daň z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 531,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 531,10 EUR, čo je
100,02 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 8 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 8 625,20 EUR, čo je
101,47 % plnenie. Obec k 31.12.2015 eviduje pohľadávky na dani za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v sume 2 210,03 EUR.
b) nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
17 600,00

Skutočnosť k 31.12.2015
18 775,86

% plnenia
106,68

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 331,81 EUR, čo
je 105,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 100,00
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13 231,81 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 444,05 EUR, čo je
108,88 % plnenie.
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Administratívne poplatky, správne poplatky: z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2015 v sume 753,50 EUR, čo je 107,64 % plnenie.
Pokuty a penále za porušenie predpisov: z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2015 v sume 217,00 EUR, čo je 217,00 % plnenie.
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 793,95 EUR, čo je 111,76 % plnenie.
Poplatky a platby za školy a školské zariadenia: z rozpočtovaných 1 200,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2015 v sume 1 210,00 EUR, čo je 100,83 % plnenie.
Poplatky za prebytočný hnuteľný majetok: z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2015 v sume 469,60 EUR, čo je 93,92 % plnenie
c) iné nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
1 275,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 262,39

% plnenia
99,01

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 275,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 262,39 EUR, čo predstavuje 99,01 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vratiek a iných nedaňových
príjmov.
d) úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov
Rozpočet na rok 2015
10,00

Skutočnosť k 31.12.2015
3,58

% plnenia
35,80

Z rozpočtovaných úrokov z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí,
vkladov 10,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 3,58 EUR, čo predstavuje 35,80 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 895,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 877,74
EUR, čo predstavuje 99,40 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
MDVaRR SR
MV SR
MV SR
MDVaRR SR
MV SR
Okresný úrad – odbor školstva
MV SR
ÚPSVaR
MV SR

Účel
Aktivačná činnosť §52a
Cestná doprava a pozemné komunikácie
Register obyvateľov
referendum
Stavebný poriadok
Starostlivosť o ŽP
Príspevok pre 5-ročné deti MŠ
Zabezpečenie činnosti komisie na
3,31
obnovu evidencie pozemkov
Obec ako osobitný príjemca rodinných
70,56
prídavkov
54,00 Odmena skladníka CO

Suma v EUR
76,80
22,33
170,61
431,91
480,81
48,41
1 519,00

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Finančné prostriedky
– príspevok pre 5-ročné deti MŠ v sume 651,00 EUR, ktoré boli poukázané na účet obce
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10.12.2015, budú použité do 31.03.2016 v súlade určeným účelom v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z..
2. Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0

Skutočnosť k 31.12.2015
66 335,61

% plnenia
95,13

3. Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2015
69 733,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 69 733,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
66 335,61 EUR, čo predstavuje 95,13 % plnenie.
V roku 2015 bol prijatý úver v sume 66 335,61 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
11.11.2015 uznesením č. 80/2015.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 83/2015 zo dňa 20.11.2015 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 3 397,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 0,00 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
252 344,00

Skutočnosť k 31.12.2015
246 727,16

% čerpania
97,77

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 252 344,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 246 727,16 EUR, čo predstavuje 97,77 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
181 839,00

Skutočnosť k 31.12.2015
176 223,56

% čerpania
96,91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 181 839,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 176 223,56 EUR, čo predstavuje 96,91 % 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 73 870,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 72 839,06 EUR,
čo je 98,60 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu,
opatrovateľskej služby, pracovníkov materskej školy a školskej jedálne.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 29 146,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 28 680,53 EUR,
čo je 98,40 % čerpanie.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných 66 033,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 62 172,62 EUR,
čo je 94,15 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné
náhrady, energie, vodné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 8 390,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 8 187,77 EUR, čo
predstavuje 97,59 % čerpanie. Ide o transfery na členské príspevky, odstupné, na novonarodené
deti, na nemocenské dávky, transfery SOÚ.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 4 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 4 343,58 EUR,
čo predstavuje 98,72 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
66 458,00

Skutočnosť k 31.12.2015
66 457,01

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 66 458,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 66 457,01 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Medzi významné položky
kapitálového rozpočtu patrí: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
3. Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2015
4 047,00

Skutočnosť k 31.12.2015
4 046,59

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 4 047,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 4 046,59 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Ide o splácanie istiny z prijatého úveru
ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce spolu
Bežné výdavky obce spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce spolu
Kapitálové výdavky obce spolu
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

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
191 439,88
176 223,56
15 216,32
0,00
66 457,01
-66 457,01
-51 240,69
651,00
-51 891,69
66 335,61
4 046,59
62 289,02
257 775,49
246 727,16
11 048,33
651,00
10 397,33

Schodok rozpočtu v sume -51 891,69 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. bol v priebehu roka vysporiadaný prijatým krátkodobým bankovým
úverom.
Zostatok finančných operácií v sume 62 289,02 EUR bol v roku 2015 spôsobený prijatým
krátkodobým bankovým úverom na kapitálové výdavky a splácaním úveru ŠFRB na výstavbu
nájomných bytov. V priebehu rozpočtového roka 2015 bola časť kapitálových výdavkov krytá
prijatým krátkodobým bankovým úverom.
Zostatok finančných operácií po odpočítaní schodku rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
zdrojom rezervného fondu a iných peňažných fondov (fondu prevádzky, údržby a opráv).
Zostatok finančných operácií v sume 62 289,02 EUR:
1. bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
51 891,69 EUR
2. navrhujeme použiť v sume 10 397,33 EUR na tvorbu:
a) rezervného fondu v sume 8 337,03 EUR
b) fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 2 060,30 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 :
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté po 1.
októbri rozpočtového roka, ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného
rozpočtového roka v sume 651,00 EUR, a to na :
- výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ v sume 651,00 EUR.
Tieto finančné prostriedky je možné použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka
v súlade s ustanovením § 8 ods. 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.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 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
0,00
13 750,73

13 750,73

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára peňažný fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 15 zákona
č.583/2004 Z. z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond prevádzky, údržby a opráv
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
0,00
1 217,42

1 217,42
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky prídel SF – 1,25% HM
v tom:
- povinný prídel 1,0 %
- ďalší prídel podľa KZ 0,25 %
Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
98,59
558,67

500,14
157,12

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

520 551,37

580 776,19

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

472 603,72

513 814,46

0,00
355 761,13
116 842,59
47 765,31

0,00
396 985,66
116 828,80
66 412,97

1,81
0,00
0,00
13 002,55
34 760,95
0,00
0,00
182,34

40,00
2 296,59
0,00
18 517,36
45 559,02
0,00
0,00
548,76

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

ZS k 1.1.2015 v EUR KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

520 551,37

580 776,19

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

257 334,83

296 909,40

0,00
0,00
257 334,83
161 628,42

0,00
0,00
296 909,40
186 521,40

228,29
875,80
102 988,03
57 536,30
0,00
101 588,12

2 200,00
0,00
95 150,66
22 835,13
66 335,61
97 345,39

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)
- voči dodávateľom
- voči nájomcom v bytovom dome preddavky
- voči nájomcom v bytovom dome – zábezpeky
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

66 335,61 EUR
98 842,85 EUR
4 210,07 EUR
41,54 EUR
4 314,92 EUR
5 802,60 EUR
4 476,47EUR
2 497,34 EUR

Obec uzatvorila v roku 2015 Úverovú zmluvu č. 244988-2015 na predfinancovanie
nenávratného finančného príspevku na krytie oprávnených výdavkov projektu „Obnova
verejného osvetlenia v obci Lošonec“. Čerpanie úveru sa realizovalo v roku 2015 v zmysle
úverovej zmluvy jednorázovo na účet dodávateľa na základe predloženej faktúry. Úver je
krátkodobý s dobou splatnosti do 30.09.2016. Splátka úveru sa bude realizovať v roku 2016
z prostriedkov vyplatenej podpory NFP a splátky úrokov sú stanovené mesačné k poslednému
kalendárnemu dňu podľa splátkového kalendára.
Poskytovateľ
úveru

SZRB

Účel

Predfinancovanie
NFP na krytie
oprávnených
výdavkov projektu
„Obnova VO v obci
Lošonec“

Výška
prijatého
úveru (€)

66 335,61

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2015
(€)

Splatnosť

1,4 %

Blankozmenka
Zmluva
o zriadení
záložného práva

66 335,61

30.9.2016

11

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Lošonec 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 neposkytla dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Lošonec v roku 2015 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. 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
Obec nemá zriadené ani založené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1ÚPSVaR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)
-2BV – aktivačná činnosť §52a

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-376,80

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-476,80

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-50,00

22,33

22,33

0,00

MV SR

BV - cestná doprava a pozemné
komunikácie
BV – register obyvateľov

170,61

170,61

0,00

MV SR

BV - referendum

640,00

431,91

208,09

MDVaRR SR
MV SR

BV - stavebný poriadok

480,81

480,81

0,00

BV – starostlivosť o ŽP

48,41

48,41

0,00

Okresný úrad –
odbor školstva
MV SR

BV – príspevok pre 5-ročné deti MŠ

1519,00

868,00

651,00

3,31

3,31

0,00

70,56

70,56

0,00

54,00

54,00

0,00

MDVaRR SR

ÚPSVaR
MV SR

BV – zabezpečenie činnosti komisie na
obnovu evidencie pozemkov
BV – osobitný príjemca rodinných
prídavkov
BV - Odmena skladníka CO

12

Nepoužité finančné prostriedky na referendum vo výške 208,09 EUR boli vrátené na účet
poskytovateľa.
Nepoužité finančné prostriedky pre 5-ročné deti v MŠ vo výške 651,00 EUR, ktoré boli
poskytnuté po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného
rozpočtového roka, budú použité do 31.3.2016 v súlade s § 8 ods. 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.
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 s inou obcou.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V roku 2015 obec neuplatňovala programový rozpočet. Schválené uznesením OZ č.3/2015 dňa
8.1.2015.

Vypracovala: Renata Slobodová

Predkladá: Mgr. Juraj Rábara
starosta obce
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