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Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015 .
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2014 uznesením č. 1/2014.
Rozpočet obce k 31.12.2015 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom

Rozpočet
po zmenách

183 434

274 974

12 937

104 477

170 497

170 497

0

0

183 434

274 974

12 937

104 477

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

170 497

170 497

0

0

Finančné výdavky

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

274 974

464 069,56

% plnenia

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

16 96 0

17 438,37

102,82

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 12 900,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané
prostriedky zo ŠR v sume 13 121,16 €, čo predstavuje plnenie na 101,71 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 3 460,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 603,19 €, čo je 104,13 % plnenie. Príjmy
dane z pozemkov boli v sume 2 868,06 €, dane zo stavieb boli v sume 735,13 €.
c) Daň za psa - z rozpočtovaných 50,- € , skutočný príjem bol 68,-- €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 550,- €, skutočný príjem bol
646,02 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

5 053,--

5 538,71

109, 61

a) Príjmy z prenajatých pozemkov
Z rozpočtovaných 0,-- € bol skutočný príjem k 31.12. 2015 vo výške2,02 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 10,-- € bol skutočný príjem k 31.12. 2015 vo výške 141,- €, čo je 206 % plnenie.
c) Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Z rozpočtovaných 2 500,- € bol skutočný príjem k 31.12. 2015 vo výške 2 500,- €.
d) Úroky - Z rozpočtovaných 3,- € bol skutočný príjem k 31.12. 2015 vo výške 0,54 €, čo je 18 % plnenie.
e) za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 40,00 €, skutočný príjem bol 32,09 €, čo predstavuje 80,22 % plnenie.
f) z dobropisov
Príjem z dobropisu za preplatok elektrickej energie za rok 2014 predstavoval 467,53 €.
g)
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Suma v €

1.

UPSVaR

2.

Ministerstvo

Účel
Aktivačné práce

10 000,00

Oprava obecného úradu a kultúrneho

financií

domu

3,.

Okr. úrad

24,42

REGOB

4.

Okr. úrad

640,00

referendum

5.

Okr.úrad

71 879,13

Záchranné práce

6.
SPOLU

82 543,55 €

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
3) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

170 497,00

161 747,87

94,70

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0,- €, skutočný príjem k 31.2.2015 bol 166,78 € a to zaplatilo PZ Sulínka za poľovný revír.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Obec v roku 2015 nepredala žiaden pozemok.
c)
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Suma v €
ŠR

1.

Účelový fond

2.

40 395,28
121 185,81

spolu

Účel
Vysokorýchlostný internet
Vysokorýchlostný internet

161 581,09

4) Finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

196 801,06
Finančné operácie vo výške 196 801,06 € predstavujú poskytnutú pôžičku na vysokorýchlostný internet.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

274 974,00

462 429,27

% plnenia

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

104 477,00

104 047,12

99,58

v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

0111

Správa obce

0112

Služby a poplatky

0160

Všeobecné verejné služby

0220

Civilná ochrana

0451

Cestná doprava

0510

Ochrana ŽP – nakladanie s
odpadmi

0540

Ochrana prírody a krajiny

0620

Rozvoj obcí

0640

25 378

25 814,92

101,71

209

224,19

107,26

640,00

72 200

71 344,07

98,81

1 000

1 051,51

105,15

3 400

3 093,37

90,98

Verejné osvetlenie

750

901,12

120,14

0820

Ostatné kult. služby

500

562,71

112,54

0840

Náboženské a iné spoločenské
služby

400

415,23

103,80

Spolu

104 477,00

104 047,12

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 3 650,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 600,00 €, čo je 98,63 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ .
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 1 508,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 581,84 €, čo je 104,89 % čerpanie. Sú
tu zahrnuté odvody poistného zamestnávateľa z miezd pracovníkov OcÚ, odvody za členov volebnej komisie
a členov obecného zastupiteľstva.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 99 319,-- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 98 865,28 €, čo je 99,54 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, školenia, stravovanie a ostatné tovary a služby, odmeny na základe dohôd, odmeny členov
OcZ, poplatok stavebnému úradu, členské príspevky, odmeny členov okrskovej volebnej komisie a najvyššia
suma bola za záchranné práce (povodeň).
d) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami – 0,00 €
2) Kapitálové výdavky :

a.

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

170 497,00

168 606,36

98,89

a) Telekomunikačná technika

Z rozpočtovaných 170 497,- €, skutočné čerpanie činilo 168 606,36 €, čo predstavuje 98,89 % plnenie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

0

189 775,79

0

Výdavkové finančné operácie vo výške 189 775,79 € predstavujú splátku pôžičky za vysokorýchlostný internet.

a4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za
rok 2015
Rozpočet po
zmenách 2015

Skutočnosť
k 31.12.2015

v €
Príjmy celkom

v€

274 974

464 069,56

z toho :
Bežné príjmy

104 477

Kapitálové príjmy

170 497

105 520,63
161 747,87

Finančné príjmy
Výdavky celkom

196 801,06
274 974

462 429,27

Bežné výdavky

104 477

104 047,12

Kapitálové výdavky

170 497

168 606,36

z toho :

Finančné výdavky

189 775,79

Hospodárenie obce za rok 2015

1 640,29

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 :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom
roku – 0 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Obec nemá vytvorený rezervný a sociálny fond

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

64 450,70

237 699,47

Neobežný majetok spolu

60 893,44

232 417,68

0

0

60 893,44

232 417,68

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

3 477,45

5 177,74

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

0

0

3 477,45

5 177,74

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.

0

0

79,81

164,05

z toho :

Finančné účty

Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

64 450,70

237 699,47

-14 496,68

2 933,71

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

-14 496,68

2 933,71

70 728,95

1 006,63

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé záväzky

0

0

70 728,95

1 006,63

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0

0

8 218,43

233 759,13

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom

508,82 €

- zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia

162,73 €

- ostatné priame dane

13,16 €

- voči zamestnancom

321,92 €

8. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- 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 obec finančne usporiadala finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtom VÚC.

9. Výsledok hospodárenia v účtovníctve
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/21513/2013-31 ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6
a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku
hospodárenia. Preúčtovaním končeného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.
Obec vykázala vo svojej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 tento účtovný výsledok hospodárenia, ktorý
bude účtovne usporiadaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov:
Výnosy triedy 6:

48 184,84

Náklady triedy 5:

30 758,05

Kladný výsledok hospodárenia k 31.12.2015:
Vypracovala: Helena Šestáková
V Matysovej, dňa 20.5.2016

17 426,79
Predkladá: Iveta Kundrátová, starostka obce

