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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 15.01.2015 uznesením č. 12A/2015.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 27.2.2015 starostom obce z poverenia OZ
- druhá zmena schválená dňa 23.3.2015 starostom obce z poverenia OZ
- tretia zmena schválená dňa 23.3.2015 starostom obce z poverenia OZ
- štvrtá zmena schválená dňa 27.6.2015 starostom obce z poverenia OZ
- piata zmena schválená dňa 27.6.2015 starostom obce z poverenia OZ
- šiesta zmena schválená dňa 30.9.2015 starostom obce z poverenia OZ
- siedma zmena schválená dňa 30.9.2015 starostom obce z poverenia OZ
- ôsma zmena schválená dňa 4.11.2015 starostom obce z poverenia OZ
- deviata zmena schválená dňa 4.11.2015 starostom obce z poverenia OZ
- desiata zmena schválená dňa 26.11.2015 uznesením č. 97
Rozpočet obce k 31.12.2015

1167250

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1223610

496800
658450
12000
1167250

521639
553947
148024
1179827,44

399769
683691
83790
0

422376,44
672158
85293
43782,56

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce (včítane
fin.operácií)

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1223610

Skutočnosť k 31.12.2015
1040960,13

% plnenia
85,07
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 1223610,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1040960,13 EUR, čo predstavuje 85,07 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
521639
505505,77
96,91
Z rozpočtovaných bežných príjmov 521639,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
505505,77 EUR, čo predstavuje 96,91 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
341917
334867,56
97,94
- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 266350,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 266347,40 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
- Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 43453,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 43451,86 EUR, čo
je 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 28096,73 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 15355,13 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok
2015 v sume 474,13 EUR.
- Daň za psa
Rozpočtované boli 334,00 EUR, skutočný príjem k 31.12.2015 bol 333,52 EUR.
- Daň za užívanie verejného priestranstva
Rozpočtované boli 600,00 EUR, skutočný príjem k 31.12.2015 bol 539,00 EUR.
- Daň za nevýherné hracie prístroje
Rozpočtované boli 3000,00 EUR, skutočný príjem k 31.12.2015 bol 3000,00 EUR
- Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočtované boli 22030,00 EUR, skutočný príjem k 31.12.2015 bol 15083,64 EUR
- Daň za jadrové zariadenia
Rozpočtované bolo 6150,00 EUR, skutočný príjem k 31.12.2015 bol 6112,14 EUR
b) bežné príjmy nedaňové
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
104669,00
97717,76
93,36
- Príjmy z predaja služieb, z vlastníctva majetku a z podnikania
Z rozpočtovaných 99601,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 92650,54 EUR, čo
je 93,02 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 54803,95 EUR, príjem za poplatky za vypúšťanie odpadových vôd za obdobie
pred rokom 2013 vo výške 153,90 EUR, príjem z prenajatých prístrojov 0,00 EUR, príjem za
udelené pokuty 50,00 EUR, príjem za predaj služieb v prenajatých budovách a obyvateľom obce
v sume 34306,69 EUR, príjem za materské školy a školský klub detí 3336,00 EUR
- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2744,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2744,00 EUR, čo je
100 % plnenie.
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- Iné nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2324,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2323,22 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z úrokov z vkladov vo výške 28,41 EUR
a z vratiek za preplatky na spotrebe energií z predchádzajúceho roka vo výške 2294,81 EUR.
c) bežné príjmy ostatné:
- Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 75053,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 72920,45
EUR, čo predstavuje 97,16 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma
Účel
v EUR
OÚ Nitra,Odb.školstva
60198,04 Mzdové a prevádzkové náklady ZŠ, MŠ
Ministerstvo vnútra SR
522,38 Referendum
Ministerstvo vnútra SR
113,29 Ochrana životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR
399,30 Register obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR
187,20 Civilná ochrana
Ministerstvo ŽP SR
470,25 Všeobecné služby „Kompostáreň“
ÚPSVaR
10184,20 Refundácia nákladov na §50j,§54
Rodičia detí v MŠ a ZŠ
192,25 Za ovocie v ZŠ a MŠ
ÚPSVaR
618,70 Podpora vzdeláv.a strav. v ZŠ,MŠ(v
hmotnej núdzi)
Ministerstvo vnútra SR
34,84 Za ROEP
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
553947,00
388431,19
70,12
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 553947,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 388431,19 EUR, čo predstavuje 70,12 % plnenie.
- Príjem z predaja dopravných prostriedkov
Z rozpočtovaných 3000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3000,00 EUR za
predaj traktora, čo predstavuje 100 % plnenie. Príjem z predaja traktora bol použitý na výstavbu
detského ihriska v areáli ZŠ, MŠ.
- Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 70,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 70,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
- Granty a transfery
Z rozpočtovaných 550877 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 385361,49 EUR, čo
predstavuje 69,96 % plnenie:
- na realizáciu výstavby mechanicko-biologického spracovania rastlinného odpadu transfer
v sume 357417,74 EUR, ďalšie výdavky v r.2015 budú refundované v roku 2016.
- transfer na refundáciu výdavkov na rekonštrukciu Domu smútku v r. 2014 v sume 22354,75
EUR, financie boli použité na úhradu krátkodobej pôžičky firme AB-STAV s.r.o. poskytnutú
v r.2014
- transfer na refundáciu výdavkov na úpravu verejného priestranstva pri Základnej škole v r.
2014 v sume 5588,70 EUR, financie boli použité na úhradu krátkodobej pôžičky firme ABSTAV s.r.o. poskytnutú v r.2014
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- transfer na verejné osvetlenie sa zo strany poskytovateľa zmenil z spôsobu predfinancovania na
spôsob refundácie výdavkov, preto modernizácia verejného osvetlenia bola financovaná
z preklenovacieho úveru, refundácia výdavkov sa očakáva v r. 2016, použitá bude na splatenie
úveru.
- Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo ŽP SR
Pôdohospodárska platobná agentúra
Pôdohospodárska platobná agentúra

Suma v EUR
Účel
357417,74 Mech.-biol.sprac.rastl.odpadu
22354,75 Rekonštrukcia Domu smútku
v r.2014
5589,00 Úprava verejného priestranstva pri
ZŠ v r. 2014

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
148024,00
147023,17
99,32
Z rozpočtovaných finančných príjmov 148024,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
147023,17 EUR, čo predstavuje 99,32 % plnenie.
V roku 2015 bol použitý transfer na prevenciu kriminality poskytnutý v r. 2014 vo výške
10000,00 EUR. Na preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov boli prijaté
krátkodobé úvery 137023,17 EUR z OTP banky Slovensko a.s., úver bol použitý na financovanie
výdavkov spojených s výstavbou Mechanicko-biologického spracovania rastlinného
komunálneho odpadu a výdavkov spojených s modernizáciou verejného osvetlenia.

4. Mimorozpočtové príjmy
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
49662,67

% plnenia

V rámci mimorozpočtových príjmov evidujeme:
- tvorbu sociálneho fondu 1,05% z príjmu zamestnancov vo výške 1231,27 EUR
- príjem z úrokov z vkladov na bankový účet vo výške 0,54 EUR
- príjem za pitnú vodu od obyvateľov obce vo výške 25116,43 EUR
- príjem z poplatku za kanalizáciu od obyvateľov vo výške 10760,27 EUR
- príjem za čistenie odpadovej vody z obce Čeľadice vo výške 12813,55 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% čerpania
1179827,44
1025792,82
86,94
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1179827,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 1025792,82 EUR, čo predstavuje 86,94 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania
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422376,44
372389,07
88,17
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 422376,44 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 372389,07 EUR, čo predstavuje 88,17 % čerpanie.

k 31.12.2015

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu,
v tom najmä :
Funkčná klasifikácia
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy
-mzdové prostr.,odmeny OZ,nemocenské
-poistné a príspevok do poisťovní
-cestovné,energie, pošt. a telekom.služby
-materiál,interiérové vybav.,výpočt.technika
-dopravné
-služby
- transfery v rámci verejnej správy na členské
- transfery na odstupné starostovi po
ukončení volebného obdobia
01.6.0-Všeobecné verejné služby inde
neklasifikované
/ výdavky na zabezpečenie volieb do NR SR/
02.2.0 – Civilná ochrana
/ výdavky na údržbu a ochranu CO skladu /
03.2.0 - Ochrana pred požiarmi

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

58960,00
26420,00
3431,00
4275,00
3835,00
23784,00
2000,00
7100,00

57318,72
21629,57
2895,82
2189,71
2410,18
23257,22
1555,97
7020,84

97,22
81,87
84,40
51,22
62,85
97,78
77,80
98,89

862,00

607,75

70,50

256,00

247,75

96,78

1200,00

450,21

37,52

500,00
3250,00

44,85
2517,00

8,97
77,45

1064,00
600,00
5000,00
10846,00

1063,46
597,28
4305,21
10843,68

99,95
99,55
86,10
99,98

1000,00
800,00
100,00

496,48
799,29
89,42

49,65
99,91
89,42

28205,00
1000,00
5922,00
10500,00
37503,00

28339,41
248,96
5647,66
10000,44
37502,04

100,00
24,90
95,37
95,24
100,00

- energie
4.6.0 - Komunikácie
- materiál
- služby
/ výdavky na údržbu ciest/
05.1.0-Nakladanie s odpadmi
-poistné
-materiál
-dopravné
- služby
/ výdavky na nakladanie s odpadmi
a údržbu verejných priestranstiev /
05.6.0 – Ochrana životného prostredia
- materiál
- palivo,mazivá
- služby
06.1.0 – Rozvoj bývania
- energie
- materiál
- služby
- splácanie úrokov úveru
- splácanie istiny úveru
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06.2.0 – Rozvoj obce
-mzdové prostriedky zamestnancov
prostredníctvom ÚPSVaR
-poistné a príspevok do poisťovní
- materiál a služby
- transfery
06.4.0 - Verejné osvetlenie
-energie
- materiál
-rutinná a štandardná údržba
- služby
- splácanie úrokov banke
08.1.0 -Rekreačné a športové služby
-energie
-materiál
- služby
- transfery
/ výdavky na športové kluby a údržbu ihriska/
08.2.0 -Kultúrne služby
- mzdové,poistné a príspevok do poisťovní
-energie
-materiál
-dopravné
- služby
- transfery
/ výdavky na kultúrnu činnosť a knižnicu/
08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby
- materiál
- údržba

13200,10

12718,09

96,35

4522,00
1496,44
199,90

4326,60
1491,54
199,50

95,68
99,67
99,80

4814,00
500,00
100,00
3470,00
51,00

4813,04
49,24
0
421,27
50,75

99,98
9,85

6500,00
594,00
550,00
3500,00

5008,66
593,55
550,00
3500,00

77,06
99,92
100,00
100,00

715,00
3500,00
1485,00
600,00
1326,00
1200,00

541,10
3400,67
1183,28
455,54
955,50
1200,00

75,68
97,16
79,68
75,92
72,06
100,00

700,00
568,00

0
0

800,00
1045,00
110,00
525,00

761,28
290,78
0
104,20

95,16
27,82

35610,00

35045,81

98,42

13680,00
2820,00
3955,00
605,00
360,00

11412,94
2765,88
3295,83
596,78
218,04

83,43
98,08
83,33
98,64
60,57

12,14
99,51

/ výdavky na obecný rozhlas /
08.4.0 -Náboženské a iné spol.služby
-energie
-materiál
-údržba
- služby
/ výdavky na prevádzku cintorína a Domu
smútku /
09.1.1.1-Predškolská výchova
-mzdové prostriedky zamestnancov materskej
školy
-poistné a príspevok do poisťovní
-energie, pošt. a telekomunikácie,cestovné
-materiál
-služby
- transfery
/ výdavky na materskú školu /

19,85

8

09.1.2.1 - Základné vzdelanie
-mzdové prostriedky zamestnancov základnej
školy
-poistné a príspevok do poisťovní
-energie, poštovné a telekomunikácie
- materiál
- služby
- transfery
/ výdavky na základnú školu /
09.5.0.1 - Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie
-mzdové prostriedky v školskom klube detí
-poistné a príspevok do poisťovní
- materiál
/ výdavky na školský klub detí /
09.6.0.1 – Školské stravovanie
-mzdové prostriedky
-poistné a príspevok do poisťovní
/výdavky na stravovanie v MŠ a ZŠ/
10.1.2.3 - Sociálne služby
- mzdové
- služby
10.2.0 –Staroba
-materiál
/ výdavky na posedenie jubilantov a
dôchodcov /
10.4.0 – Rodina a deti
- transfery
/ výdavky pri narodení dieťaťa/
10.7.0 -Sociálna pomoc občanom v hmotnej
a sociálnej núdzi
- bežné transfery na dávku v hmotnej núdzi
a sociálnej núdzi
/ výdavky na deti v hmotnej a sociál. núdzi /

40671,00

40516,82

99,62

15048,00
5234,00
1299,00
1155,00
957,00

14341,66
4063,06
1297,61
1154,17
956,81

95,31
77,63
99,89
99,93
99,98

7775,00
2872,00
98,00

7774,05
2818,06
97,70

99,99
98,12
99,69

2645,00
900,00

2097,50
732,97

79,30
81,44

200,00
2359,00

198,00
0,00

99,00
0

1000,00

883,51

88,35

600,00

528,58

1430,00

647,30

88,10

45,27

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 163846,10 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 154692,42
EUR, čo je 94,41 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 67020,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 55428,20 EUR,
čo je 82,70 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 165147,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 115061,42 EUR,
čo je 69,67 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 15458,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 14467,31 EUR,
čo predstavuje 93,59 % čerpanie.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 10904,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 10205,04
EUR, z toho na nájomné bytové domy 10000,44 EUR a na kanalizáciu 204,60 EUR, čo
predstavuje 93,59 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
672158,00

Skutočnosť k 31.12.2015
568163,99

% čerpania
84,52

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 672158,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 568163,99 EUR, čo predstavuje 84,52% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rozšírenie kamerového systému
Z rozpočtovaných 10000,00 EUR transferu z roku 2014 bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015
v sume 10000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu
v obci Dolné Obdokovce
Z rozpočtovaných 464416,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 426409,20
EUR, čo predstavuje 91,82 % čerpanie. Z úveru bolo na úhradu použité 12784,00 EUR.
c) Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Z dôvodu zmeny refinancovania výdavkov zo strany poskytovateľa transferu z predfinancovania
na refundáciu bol prijatý krátkodobý úver na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov,
tento bol použitý na úhradu výdavkov vo výške 113234,17 EUR. Refundácia výdavkov bude
v roku 2016.
d) Detské ihrisko v areáli MŠ a ZŠ
V areáli Materskej a Základnej školy boli realizované hracie prvky detského ihriska vo výške
3007,27 EUR. Na úhradu výdavkov bol použitý kapitálový príjem z predaja dopravného
prostriedku – traktora.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
85293,00

Skutočnosť k 31.12.2015
85239,76

% čerpania
99,94

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 85293,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 85239,76 EUR, z toho na nájomné bytové domy 37502,04 EUR, na kanalizáciu 12447,72
EUR, na úhradu pôžičky od firmy AB-STAV z roku 2014 35290,00 EUR, čo predstavuje 99,94
% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu

505505,77

Bežné výdavky spolu

372389,07

Bežný rozpočet

133116,70

Kapitálové príjmy spolu

388431,19

Kapitálové výdavky spolu

568163,99

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/schodku

-179732,80
-46616,10
0,00
-46616,10
-46616,10
0,00

Upravené hospodárenie obce

-46616,10

Príjmy z finančných operácií

147023,17

Výdavky z finančných operácií

85239,76

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

61783,41
1040960,13

VÝDAVKY SPOLU

1025792,82

Výsledkom hospodárenia je schodok rozpočtu v sume -46616,10 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.

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 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

Suma v EUR
7206
0
0
0
0

0
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- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

0
7206

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje VZN o účtovníctve.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2015
1092,04
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
1231,27
Úbytky - závodné stravovanie
76,65
- ostatné úbytky
1140,10
KZ k 31.12.2015
1106,56

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

4736313,00

4951657,99

Neobežný majetok spolu

4516165,96

4740893,98

0

13349,46

Dlhodobý hmotný majetok

4292697,69

4504076,25

Dlhodobý finančný majetok

223468,27

223468,27

Obežný majetok spolu

219647,64

210670,74

0

0

19234,70

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

45699,22

50136,37

Finančné účty

154713,72

160534,37

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

499,40

93,27

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

4736313

4951657,99

1003933,35

1058547,24

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
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z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

7206

3129,22

47676,96

1076613,12

1125706,45

5065

1200

0

0

Dlhodobé záväzky

977152,00

937907,23

Krátkodobé záväzky

27036,27

29953,92

Bankové úvery a výpomoci

67359,85

156645,30

2655766,53

2767404,30

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
156645,30
EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
885241,29
EUR
- voči dodávateľom
8926,39
EUR
- voči zamestnancom
11955,38
EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu
9060,71
EUR
- zábezpeka –nájomné byty
51559,38
EUR
1. Úver poskytnutý na výstavbu 22 bytových jednotiek – úroková miera 1,2 %, doba
splatnosti 30 rokov a predmetom záložnej zmluvy je budova nájomného bytového domu
súp.č.89
2. Úver poskytnutý na výstavbu 22 bytových jednotiek – úroková sadzba 1,2 %, doba
splatnosti 30 rokov. Predmetom záložnej zmluvy je budova nájomného bytového domu
súp.č.90
3. Úver poskytnutý na vybudovanie kanalizácie obce, úroková sadzba je určená ako
revizibilná úroková sadzba – hodnota 6 mesačného BRIBORU + prirážky 0,5 % p.a.
4. Úver poskytnutý na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov na financovanie
projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho
odpadu, za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej
úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 mesačné depozitá a prirážky 1,70 % p.a.
5. Úver poskytnutý na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov na financovanie
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce“, za variabilnú
úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej sadzby EURIBOR fixovanej
pre 3-mesačné depozitá a prirážky 1,70 % p.a.

Poskytova
teľ úveru

Účel

ŠFRB Náj.byt.dom 89

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku

584751,64

1,2 %

Zabezpečenie
úveru

Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2015

393609,82

Splatnos
ť

r. 2034
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ŠFRB
OTP
OTP
OTP

Náj.byt.dom 90
626234,25
Kanalizácia obce
149372,63
Mech.-biol.spr.odp. 23789,00
Moderniz.verej.
113234,17
osvetlenia

1,2 %
0,5 %
1,7 %
1,7 %

Bianco zmenka
Bianco zmenka
Bianco zmenka
Bianco zmenka

491631,47
19622,13
23789,00
113234,17

r.2038
r.2018
r.2016
r.2016

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 občianskym združeniam na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3500 EUR

3500 EUR

0

600 EUR

600 EUR

0

600 EUR

600 EUR

0

-1-

BFC Dolné Obdokovce - bežné výdavky na
futbalovú činnosť
Spolok priateľov vína –bežné výdavky na
usporiadanie degustácie vín
CSEMADOK – bežné výdavky na činnosť

-4-

9. Podnikateľská činnosť
Obec Dolné Obdokovce ukončila podnikanie podľa živnostenského oprávnenia č. ObU-NROZP-2012/04804-2 k 31.12.2014.
Obec Dolné Obdokovce dňa 29.4.2015 uzatvorila zmluvu na prevádzkovanie obecného
vodovodu III. kategórie a zmluvu na prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd a kanalizácie III.
kategórie s firmou Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť,
Podhájska 23, 949 01 Nitra - firma je oprávnená na vykonávanie vyššie uvedených činností.
Celkové náklady
52996,43 EUR
Celkové výnosy
48690,25 EUR
Hospodársky výsledok – strata - 4306,18
EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom bankovom účte.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c) 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.
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a)

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
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

Min.vnútra SR

Bežné výdavky – životné prostr.

113,29

113,29

0

Min.vnútra SR

Bežné výdavky – civilná ochrana

187,20

187,20

0

Min.vnútra SR

Bežné výdavky – register obyvat.

399,30

399,30

0

Min.vnútra SR

Bežné výdavky - ROEP

34,84

34,84

0

ÚPSVaR

Bežné výdavky - §54, §50j

10184,20

15350,64

Pôdohosp.plat.ag

Kapitálové príjmy – refundácia
ver.priestory pri ZŠ za r.2014
Kapitálové príjmy – refundácia
rekonš.Domu smútku za r.2014

5588,70

5588,70

-5166,44
(refundácia
v r.2016)
0

22354,75

22354,75

0

Pôdohosp.plat.ag

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Vypracovala:

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Predkladá:

V Dolných Obdokovciach dňa 31.5.2016
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