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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. Beţný 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 12.2.2015 uznesením č.27
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 25.6.2015 uznesením č. 65
- druhá zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č.94.

Rozpočet obce k 31.12.2015

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce

971500
889500
7000
75000

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1078408

971500

981005
7000
80000
10403
1056408

411010
82000
24000
454490
971500

452691
87000
24000
492717
1078408
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1078408

Skutočnosť k 31.12.2015
1117959,36

% plnenia
103,7

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1078408 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
1117959,36 EUR, čo predstavuje 103,7 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2015
991408

Skutočnosť k 31.12.2015
1011245,44

% plnenia
102,0

Z rozpočtovaných beţných príjmov 991408 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1011245,44 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
548060

Skutočnosť k 31.12.2015
554498,07

% plnenia
101,2

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 498100,0 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 507132,67 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,8 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 28600,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015v sume 26269,48 EUR, čo je
100,8 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10953,62 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 15315,86 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 136,42 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume.
1159,7 EUR.
Daň za psa
1632,08 eur
Daň za uţívanie verejného priestranstva 1026,00 eur
Daň za nevýherné hracie prístroje
400,00 eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 18037,84 eur
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
54995

Skutočnosť k 31.12.2015
49009,21

% plnenia
89,1

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6108,76 EUR, čo je 94%
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
6108,76 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2500,0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3403,50 EUR, čo je
136,1 % plnenie.
Poplatky za stočné rozpočtované vo výške 22084,0 Eur boli o výške 20506,48 Eur, čo je 92,9%
plnenie.
Poplatky TKR rozpočet 8470,0Eur, skutočnosť 8222,50 Eur, plnenie 97,1%
Poplatky za energie v KD rozpočet 1500,0 Eur, skutočnosť 4484,92 Eur, 299 % plnenie,
Za elektrickú energiu v kotolni ocú – prečerpávacia stanica vodárne rozpočet 2236,0 eur,
skutočnosť 3941,65 Eur.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015
3585,83

% plnenia

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 3585,83
EUR.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek SPP, Vsl.energetiky
d) Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 377950,0 EUR bol skutočný príjem vo výške 380783,06
EUR, čo predstavuje 100,5% plnenie./z toho ZŠ rozpočet 352229,0 Eur skutočnosť 376880,97
Eur, čo je 107% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MVSR – školstvo prenesené kompet.
MVSR - Matrika dotácia
Ţivotné prostredie Prešov
MDVacRR
MVSRDotácia Regop
Dar
MVSR
MVSR

Suma v EUR
376880,97
1864,69
162,83
85,62
654,06
500,00
80,40
640,00

Účel
Prevádzka základnej školy
Činnosť matriky
Ţivotné prostredie
Cesty MK
Evidencia obyvateľstva
Na deň obce
Odmena skladníka CO
Referendum

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
7000

Skutočnosť k 31.12.2015
4323,92

% plnenia
61,8

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 7000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
4323,92 EUR, čo predstavuje 61,8.% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem z predaja pozemkov:
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Z rozpočtovaných 7000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4323,92 EUR, čo
predstavuje 61,8 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
80000

Skutočnosť k 31.12.2015
102390

% plnenia
128,0

Z rozpočtovaných finančných príjmov 80000,0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
102390,00 EUR, čo predstavuje 128 % plnenie. V roku 2015 boli pouţité nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 22390,0 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. a pouţitie RF vo
výške 80000,0 Eur na kapitálové výdaje.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2015
10403

Skutočnosť k 31.12.2015
22869,27

% plnenia
219,8

Z rozpočtovaných beţných príjmov 10403 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
22869,27 EUR, čo predstavuje 219,8% plnenie, z toho 4171,62 Eur je dotácia z eurofondov a ŠR
a dobropisy vo výške 5869,15.
Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
22869,27 EUR
Základná umelecká škola
EUR

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0% plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1056408

Skutočnosť k 31.12.2015
1035119,76

% čerpania
98,0

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1056408,0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 1011359,77 EUR, čo predstavuje 95,7 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2015
945408

Skutočnosť k 31.12.2015
906637,53

% čerpania
95,9

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 945408 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
906637,53 EUR, čo predstavuje 93,5% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 158500,0 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015
v sume 156763,75 EUR, čo je 98,9 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
ocú, vodiča Man, Liaz, traktora, čistička odpadových vôd ,údrţba cintorínov, verejného
osvetlenia, televízneho rozvodu, odmeny voľby, údrţby obce, odmeny poslancov OZ,
aktivačných pracovníkov, matriky, údrţba verejných priestranstiev, zimná údrţba komunikácií
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 53210 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 51662,85 EUR, čo je
97,1 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 203280,0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 198494,63 EUR,
čo je 97,7 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,KD ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, a ostatné tovary a sluţby, komunikácie a chodníky údrţba, čov a kanalizácia, údrţba , kosenie verejných priestranstiev.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných 9700,0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 5228,71 EUR, čo
predstavuje 53,9 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 4000,0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 3280,43 EUR, čo
predstavuje 82,0 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
87000

Skutočnosť k 31.12.2015
104482,24

% čerpania
120,1

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 87000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 104482,24 EUR, čo predstavuje 120,1 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba chodníkov 2.etapa / niţná od Rinvičky po Urbársky dom niţná časť
z rozpočtovaných 34675,0 Eur
bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 34673,26 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia has.skladu vyšná časť
Z rozpočtovaných 25025,0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 34963,53 EUR,
čo predstavuje 139,7 % čerpanie.
c) verejné priestranstvo pri zástavke SAD a hasičskom sklade vyšná časť obce 15500,
skutočnosť 14882,03, čo 96%
d/ rekonštrukcia Mš rozpočet 11800,0 skutočnosť 16017,32Eur, plnenie na 135,7 %.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
24000

Skutočnosť k 31.12.2015
24000

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 24000 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 24000 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2015

Z rozpočtovaných 24000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2015 v sume 24000 EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2015
492717

Skutočnosť k 31.12.2015
500495,14

% čerpania
101,6

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 492717 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 500495,14 EUR, čo predstavuje 105,8 % čerpanie, zostatok do r.2016 19790,0 Eur.
Prečerpanie rozpočtu základnej školy je spôsobená čerpaním zostatku z r. 2014 vo výške
22390,0 Eur.
Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
500495,14
EUR
Základná umelecká škola
EUR
Centrum voľného času
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
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Základná škola

0

EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
1011245,44
988376,17
22869,27

906637,53
406142,39
500495,14

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce /z toho z rezer. fondu 95
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

4323,92
4323,92
0

104482,24
104482,24
0

-100158,32
-99112,24

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

102390,00
24000,00

78390,00
1117959,36
1035119,76
82839,60

Vylúčenie z prebytku

33442,12
Upravené hospodárenie obce

49397,48

Varianty riešenia hospodárenia obcí :
1.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume.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, navrhujeme pouţiť na:
- tvorbu rezervného fondu 49397,48 Eur
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 49397,48 EUR.
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49397,48 Eur.

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných 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 pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok

Suma v EUR
85,30
80147,53
80232,83

spolu
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie chodník
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie reko.has
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

80000,00

232,83

Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - povinný prídel -

Suma v EUR
326,19
1 %
%

502,22

Úbytky - závodné stravovanie

403,78

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

424,63

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

3370384

3299454

Neobeţný majetok spolu

3258227

3220402
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z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

2988086

2950262

Dlhodobý finančný majetok

270141

270141

Obeţný majetok spolu

112074

79051

5411

4523

3600

4031

102781

69478

82

0

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3370384

3299454

Vlastné imanie

2504988

2534880

150402

150402

Výsledok hospodárenia

53542

53542

Záväzky

162721

138314

Rezervy

1700

1700

Zúčtovanie medzi subjektami VS

22390

19870

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :

Dlhodobé záväzky

326

425

Krátkodobé záväzky

17811

19825

Bankové úvery a výpomoci

120494

96494

Časové rozlíšenie

702674

626260
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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 štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

96494,12
0
3630,20
0
6662,72

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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. 4/20015 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Červený kríţ pobočka Šuňava
Katolícka jednota pobočka Šuňava
Coutry club Šuňava
Oprava kostola niţná
TJ
Ochrana pred poţiarmi

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

693,60
400,00
1923,68
5000,0
10000,0
19766,37

693,60
400,00
1923,68
5000,0
10000,0
19766,37

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0
0
0
0
0
0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2005
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a zaloţeným 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
zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
Zš s Mš Šuňava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

140338,18

140335,83

Rozdiel - vrátenie
2,35

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Zš s Mš Šuňava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

376880,97

357028,57
Presun do r.2016

Rozdiel - vrátenie
69,08 vratky do ŠR
19790,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

357028,57

19852,40

-5-

MVSR

Školstvo BV

376880,97

MVSR

Matrika BV

1864,69

1864,69

0

MVSR

Referendum

640

584,59

55,41

MDaV

Cesty, ţivotné prostredie

248,45

248,45

0

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

nie

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
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VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Prešov

Rozdiel
0

VÚC

Vypracovala: Sedláková

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Predkladá: Stanislav Kubaský

V Šuňave dňa 8.5.2016

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 49397,48 EUR.
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