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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 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 15.12.2014 uznesením č. 79/2014
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 31.01.2015 rozpočtovým opatrením č.1/2015
- druhá zmena schválená dňa 28.02.2015 rozpočtovým opatrením č.2/2015
- tretia zmena schválená dňa 31.03.2015 rozpočtovým opatrením č.3/2015, uznesenie
č.18/2015 zo dňa 31.03.2015
- štvrtá zmena schválená dňa 30.04.2015 rozpočtovým opatrením č.4/2015
- piata zmena schválená dňa 29.05.2015 rozpočtovým opatrením č.5/2015
- šiesta zmena schválená dňa 30.06.2015 rozpočtovým opatrením č.6/2015, uznesenie
č.41/2015 a 43/2015 zo dňa 30.06.2015
- siedma zmena schválená dňa 31.07.2015 rozpočtovým opatrením č.7/2015
- ôsma zmena schválená dňa 31.08.2015 rozpočtovým opatrením č.8/2015, uznesenie
č.52/2015 a 53/2015 zo dňa 03.08.2015
- deviata zmena schválená dňa 30.09.2015 rozpočtovým opatrením č.9/2015, uznesenie č.
54/2015 zo dňa 03.08.2015
- desiata zmena schválená dňa 30.10.2015 rozpočtovým opatrením č.10/2015, uznesenie
č.77/2015, 78/2015, 79/2015, 81/2015 zo dňa 28.10.2015
- jedenásta zmena schválená dňa 30.11.2015 rozpočtovým opatrením č.11/2015
- dvanásta zmena schválená dňa 31.12.2015 rozpočtovým opatrením č.12/2015
Rozpočet obce k 31.12.2015

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozdiel príjmov a výdavkov

Schválený
rozpočet
236 416

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
392 790,75

236 416
0
0
225 351

277 959,73
88 532
26 299,02
386 956,04

219 301
0
6 050
+11 065

250 344,18
130 561,86
6 050
+5 834,71

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
392 790,75

Skutočnosť k 31.12.2015
403 132,70

% plnenia
102,63

Z rozpočtovaných celkových príjmov 392 790,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
403 132,70 EUR, čo predstavuje 102,63 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
277 959,73

Skutočnosť k 31.12.2015
288 301,68

% plnenia
103,72

Z rozpočtovaných bežných príjmov 277 959,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
288 301,68 EUR, čo predstavuje 103,72 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
226 821,00

Skutočnosť k 31.12.2015
231 774,09

% plnenia
102,18

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 162 345,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 165 601,51 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 45 170,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 46 154,65 EUR, čo
je 102,18 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32 730,71 EUR, dane zo stavieb boli v sume 13 423,94 EUR.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 591,54 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 900,00 EUR, čo je
100 % plnenie.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 30,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 208,00 EUR, čo je
104 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 18 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 18 904,09 EUR, čo
je 103,87 % plnenie.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad v sume 391,21 EUR.
Daň za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 6,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5,84 EUR, čo je 97,33%
plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
36 879,71

Skutočnosť k 31.12.2015
42 268,57

% plnenia
114,61

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 539,80 EUR, čo je
134,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
141,05 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 398,75 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 869,10 EUR, čo je
85,04 % plnenie. Poplatky za rozhodnutia boli v sume 3 245,00 EUR, poplatky za overovanie
v sume 624,10 EUR.
Iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 31 929,71 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 37 859,67 EUR, čo
je 118,57 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za vodu v sume 29 379,47 EUR, poplatky za vodomery
v sume 3 870,00 EUR, ďalej poplatky za použitie domu smútku v sume 50,00 EUR, vyhlásenie
miestnym rozhlasom v sume 376,00 EUR, nádoby na odpad v sume 930,00 EUR, poplatky za
predaj evidenčných známok v sume 270,86 EUR, administratívne spisy 116,10 EUR, platby za
prenájom hrobov v sume 152,50 EUR, príspevky od rodičov detí z MŠ v sume 1 060,00 EUR,
pokuty a penále v sume 76,00 EUR, úroky z vkladov v sume 15,03 EUR, príjmy z náhrad
z poistného plnenia v sume 153,02 EUR a príjmy z dobropisov v sume 1 410,69 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
14 259,02

Skutočnosť k 31.12.2015
14 259,02

% plnenia
100

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 14 259,02 EUR bol skutočný príjem vo výške
14 259,02 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
ÚPSVaR
5 451,20 Podpora v nezamestnan. § 52a,50j
Okresný úrad, odbor školstva
1 085,00 Výchova a vzdelávanie detí MŠ
MF SR
401,11 Voľby - referendum
Úrad Nitrian.samosprávneho kraja
1 000,00 Šport a kultúra
OÚ Nitra, odbor ŽP
74,43 Prenesený výkon štátnej správy
MV SR, REGOB
262,35 Prenesený výkon štátnej správy
OÚ Nitra, odbor CO
150,00 Skladovanie materiálu CO
Environmentálny fond
5 000,00 Program obnovy dediny
Sponzorstvo
834,93 Sponz. dar–kultúrne podujatie
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
88 532,00

Skutočnosť k 31.12.2015
88 532,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 88 532,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
88 532,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 10 032,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 10 032,00 EUR, čo
je 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 78 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 78 500,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR
Úrad vlády SR
MF SR
Nadácia Allianz
Sponzorstvo
Lesy SR ŠP

Suma v EUR
5 000,00
40 000,00
22 000,00
1 500,00
1 000,00
9 000,00

Účel
Kamerový systém
Multifunkčné ihrisko
Rozšírenie vodovodu–Pohranická ul.
Merač rýchlosti

Kamerový systém
Rekonštrukcia cesty – Ku Gáborke

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
26 299,02

Skutočnosť k 31.12.2015
26 299,02

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 26 299,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
26 299,02 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 43, 52, 53, 77, 78, 79/2015 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 18 299,02 EUR na územný plán ZaD č.1, splátky za pozemok pod
multifunkčným ihriskom, spolufinancovanie multifunkčného ihriska, spolufinancovanie
rekonštrukcie cesty Ku Gáborke a spolufinancovanie merača rýchlosti.
V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 000,00 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z. na rozšírenie kamerového systému.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
386 956,04

Skutočnosť k 31.12.2015
365 332,54

% čerpania
94,41

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 386 956,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 365 332,54 EUR, čo predstavuje 94,41 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
250 344,18

Skutočnosť k 31.12.2014
231 799,15

% čerpania
92,59

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 250 344,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 231 799,15 EUR, čo predstavuje 92,59 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 82 790,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 82 789,19 EUR,
čo je 100,00 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky starostky, kontrolóra, pracovníkov OcÚ, upratovačky, právnika,
pedagogických a nepedagogických pracovníkov v materskej škole, údržbára obce, pracovníka
v rámci § 50j – ÚPSVAR a dohody o mimopracovnej činnosti.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 29 154,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 28 996,83 EUR,
čo je 99,46 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 115 839,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 98 094,25 EUR,
čo je 84,68 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál
a zariadenia, vzdelávacie pomôcky, odborné časopisy, reprezentačné, poštovné a telefónne
služby, odvoz a uloženie odpadu, údržba a oprava výpočtovej techniky, miestnych komunikácií,
verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, vodovodu, školenia, ďalej kultúrne podujatia,
stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, prídel do sociálneho fondu, rutinná a štandardná
údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 21 160,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 20 878,08 EUR,
čo predstavuje 98,67 % čerpanie.
Prostriedky boli poskytnuté TJ Štitáre, spevokolu, záujmovým združeniam, Arriva Nitra a na
členské príspevky.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 1 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1 040,80 EUR,
čo predstavuje 74,34 % čerpanie.
Ide o splácanie úrokov z úveru.
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
130 561,86

Skutočnosť k 31.12.2015
127 485,39

% čerpania
97,64

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 130 561,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 127 485,39 EUR, čo predstavuje 97,64 % čerpanie.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Všeobecné verejné služby
Ide o nasledovné investičné akcie:
- územný plán – ZaD č. 1 v sume 400,00 EUR
b) Bývanie a občianska vybavenosť – zásobovanie vodou
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rozšírenie obecného vodovodu – Pohranická ul. v sume 22 956,26 EUR
c) Rekreácia, kultúra a náboženstvo – rekreačné, športové a kultúrne služby
Ide o nasledovné investičné akcie:
- výstavba multifunkčného ihriska v sume 55 494,76 EUR
- splátka pozemku pod multifunkčné ihrisko v sume 9 040,26 EUR
- rozšírenie kamerového systému v sume 16 258,00 EUR
d) Vzdelávanie – predškolská výchova
- rekonštrukcia interiéru MŠ v sume 9 440,11 EUR
e) Doprava – cestná doprava
- merač rýchlosti v sume 1 800,00 EUR
- rekonštrukcia cesty Ku Gáborke v sume 12 096,00 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
6 050,00

Skutočnosť k 31.12.2014
6 048,00

% čerpania
99,97

Z rozpočtovaných 6 050,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 6 048,00 EUR, čo predstavuje 99,97 %.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy obce spolu

288 301,68
231 799,15
56 502,53
88 532,00
127 485,39
-38 953,39
17 549,14
26 299,02
6 048,00
20 251,02

Bežné výdavky obce spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce spolu
Kapitálové výdavky obce spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

403 132,70
365 332,54
Hospodárenie obce
+37 800,16
a) Hospodársky výsledok z celkového rozpočtového hospodárenia zistený podľa zákona 583/2004
§ 10 ods. 3 písm. a., b., c., v sume 37 800,16 EUR
VÝDAVKY SPOLU

-

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie –
Bežné

PRÍJMY
VÝDAVKY
ROZDIEL

Kapitálové

288 301,68
231 799,15
+ 56 502,53

Finančné
Spolu
operácie
88 532,00
26 299,02
403 132,70
127 485,39
6 048,00
365 332,54
-38 953,39
+20 251,02
+37 800,16

b) Akruálny hospodársky výsledok z výkazu ziskov a strát v sume
54 264,43 EUR
-

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie –

c) Hospodársky výsledok ako zdroj tvorby rezervného fondu zistený podľa zákona 583/2004 §10
ods.3 písm. a., b.,
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje –
PRÍJMY
VÝDAVKY

Bežné
288 301,68
231 799,15

Kapitálové
88 532,00
127 485,39

Hospodársky výsledok: Príjmy (bežné + kapitálové)
Výdavky (bežné + kapitálové)
Hospodársky výsledok ako zdroj tvorby rezervného fondu

Spolu EUR
376 833,68
359 284,54

376 833,68 EUR
359 284,54 EUR
+17 549,14 EUR
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Prebytok rozpočtu v sume 17 549,14 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 použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 17 549,14 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 20 251,02 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 20 251,02 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo
výške 37 800,16 EUR.

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, uznesenie č. 30/2015
zo dňa 30.06.2015
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 43/2015 zo dňa 30.06.2015
- uznesenie č. 52,53/2015 zo dňa 03.08.2015
- uznesenie č. 77,78,79/2015 zo dňa 28.10.2015
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
0,00
26 940,61

18 299,02

8 641,59

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre obec
Štitáre.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - použitie vzdelávacieho zariadenia
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
0,00
575,09
575,00
0,09
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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

650 645,95

782 442,09

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

601 709,61

721 724,59

22 702,00
475 840,91
103 166,70
48 936,34

17 166,00
601 391,89
103 166,70
60 717,50

0
0
0
3 331,59
45 604,75
0
0
0

0
0
0
3 831,52
56 885,98
0
0
0

Obežný majetok spolu
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

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

650 645,95

782 442,09

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

304 938,34

359 199,97

0,00
0,00
304 938,34
55 431,65

0,00
0,00
359 199,97
60 200,07

0,00
8 000,00

0,00
0,00

28,34
8 643,31
38 760,00
290 275,96

31,73
27 456,34
32 712,00
363 042,05

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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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 (bankový úver)
32 712,00
- voči dodávateľom
1 598,27
- voči zamestnancom
4 667,53
- voči poisťovniam
2 689,25
- voči daňovému úradu
420,74
- splátky za pozemok pod mult. ihrisk. 18 080,55

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2021.
Úver sa spláca podľa splátkového kalendára. V roku 2015 bolo splatené 6048,00 EUR.

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 v súlade so VZN č. 7/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Štitáre na podporu kultúry a športu na území obce Štitáre.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Ženský spevokol – bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4 000,00 EUR
500,00 EUR

4 000,00 EUR
500,00 EUR

0,00 EUR
0,00 EUR

-4-

K 31.01.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štitáre na podporu kultúry a športu na území obce Štitáre.

9. 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-

ÚPSVaR

Podpora v nezamestnanosti
- bežné výdavky

5 451,20

5 451,20

0,00

Okresný úrad,
odbor školstva

Školstvo – výchova a vzdelávanie
- bežné výdavky

1 085,00

1 085,00

0,00

MF SR

Referendum
- bežné výdavky

401,11

401,11

0,00

Okresný úrad,
odbor ŽP

Obec – prenesené kompetencie
- bežné výdavky

74,43

74,43

0,00

MV SR, REGOB

Obec – prenesené kompetencie
- bežné výdavky

262,35

262,35

0,00

Okresný úrad,
odbor CO

Civilná -ochrana – skladník CO
- bežné výdavky

150,00

150,00

0,00

MŽP - SAŽP

Program obnovy dediny
- bežné výdavky

5 000,00

5 000,00

0,00

MV SR

Kamerový systém
- kapitálové výdavky

5 000,00

5 000,00

0,00

ÚV SR

Multifunkčné ihrisko
- kapitálové výdavky

40 000,00

40 000,00

0,00

MF SR

Rozšírenie obecného vodovodu
- kapitálové výdavky

22 000,00

22 000,00

0,00

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

c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Šport a kultúra

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1 000,00

1 000,00

0,00
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Vypracovala:

Veronika Kokinová

Predkladá:

Ing. Zuzana Vinkovičová

V Štitároch dňa 16. 05. 2016

10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien uzatvára záverečný účet s výrokom:
celoročné hospodárenie obce
sa schvaľuje
„b e z v ý h r a d“
„ s v ý h r a d o u“
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia ako zdroj tvorby rezervného fondu vo
výške 37 800,16 EUR.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015.
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