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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  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014  uznesením č.6/2014  

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 24.04.2015          uznesením č. 2/2015 

- druhá zmena schválená dňa 25.09.2015          uznesením č. 4/2015 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015  
 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 478025 508990 

z toho :   

Bežné príjmy 333005 358765 

Kapitálové príjmy 133950 133400 

Finančné príjmy 11070 16825 

Príjmy RO s právnou subjektivitou - - 

Výdavky celkom 475000 508385 

z toho :   

Bežné výdavky 332700 354685 

Kapitálové výdavky 142300 153700 

Finančné výdavky - - 

Výdavky RO s právnou subjekivitou - - 

Rozpočet  obce 3025 605 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

508990 685168,66 134,61 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 478.025,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

685.168,66 EUR, čo predstavuje  134,61 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

358765 350841,47 97,79 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 358765,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

350.841,47 EUR, čo predstavuje 97,79 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

206400                  218.211,33                      105,72 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 178.500,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 196.972,09 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 110,35 %.  

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 19.000,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13.441,80 EUR, čo 

je 70,75 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6.547,64 EUR a dane zo stavieb boli v 

sume 6.894,16 EUR.   

 

Daň za psa: 957,25 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva: 175,-- EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:  6.665,19 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

30990                34018,89             109,77      

 

Príjmy z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 16.200,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 16.479,92 EUR, čo 

je 101,73 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem  z prenajatých pozemkov v sume 

1.248,36 EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 15.231,56 EUR  
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 14.790,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 17.538,97 EUR, čo 

je 118,59 % plnenie. Patria sem aj odvody z hazardných hier a dobropisy na energie. 

 

Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 121.375,-- EUR bol skutočný príjem vo výške 98.611,25 

EUR, čo predstavuje 81,25 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
p.Jozef Katreniak 50,-- Sponzorský príspevok na DS 

Ministerstvo financií 640,-- Referendum 

ESF 13.775,53 Terénna sociálna práca 

UPSVaR 15.247,71 Zamestnanci §50 J a §54 

Ministerstvo financií 291,06 REGOB 

VUC 1000,-- Dotácia na Hrnčiarske slávnosti 

Okresný úrad  187,20 Za prácu skladníka CO 

UPSVaR 557,04 Strava detí v HN 

UPSVaR 116,20 Školské potreby deti v HN 

UPSVaR 695,-- Dopravné deti do zš 

Krajský školský úrad 1356,-- Potreby pre predškolákov MŠ 

Krajský školský úrad 696,-- Vzdelávacie poukazy 

Krajský školský úrad 60.346,-- Normatív na zš 

Krajský školský úrad 636,-- Pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

Z rozpočtu obce 2.577,51 Réžijné náklady šj 

Obec Sušany 440,-- Pre mš a zš 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

133400 196850,66 145,32 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 133400,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 196850,66 EUR, čo predstavuje 145,32 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  0,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.630,50 EUR, čo 

predstavuje 0 % plnenie. 

Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 133400,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 195220,16,-- EUR, 

čo predstavuje 146,34 % plnenie. 
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Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Environmentálny fond 133.372,02 Intenzifikácia ČOV 

Ministerstvo školstva 45.000,-- Rozšírenie kapacity mš 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

16825 137476,53 817,09 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 16825,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

137.476,53 EUR, čo predstavuje 817,09 % plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2015 zo dňa 24.4.2015 bolo schválené použitie 

rezervného fondu.  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

508385 615616,47 121,09 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 508385,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 615616,47 EUR, čo predstavuje  121,09 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

354685                   320603,52                90,39 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 354685,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 320603,52 EUR, čo predstavuje  90,39 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 160180,-- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 138659,66 EUR, 

čo je 86,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, základnej  školy, 

materskej školy, školskej družiny a školskej jednálne, zamestnancov na základe § 50J a §54.  

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 65235,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 58401,86 EUR, čo 

je 89,53 % čerpanie.  

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 101725,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 96360,39 EUR, 

čo je 94,76 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poplatky, odmeny a dohody 

mimo pracovnej činnosti 

Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 10.045,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10.129,68 EUR, 

čo predstavuje 100,84 % čerpanie. Ide o členské príspevky, dotácie pre miestne organizácie na 
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základe zmluvy o poskytnutí dotácie na činnosť, transfery na dopravné pre deti zo Sušian, a 

odchodné zo zamestnania. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

153700                   295012,95                191,94 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 153700,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 295012,95 EUR, čo predstavuje 191,94 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Intenzifikácia čov 
Z rozpočtovaných  140400,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 140391,60 

 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.  

b) Ostatné kapitálové výdavky 
Kamerový systém 2.742,24 €, I.splátka za KD 4565,-- €, Rekonštrukcia VO 143308,64 € 

a projektové dokumentácie + verejné obstarávania k projektom vo výške 8570,47 € 

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 350841,47 

z toho : bežné príjmy obce  350841,47 

             bežné príjmy RO - 

Bežné výdavky spolu 320603,52 

z toho : bežné výdavky  obce  320603,52 

             bežné výdavky  RO  

Bežný rozpočet 30.237,95 

Kapitálové  príjmy spolu 196850,66 

z toho : kapitálové  príjmy obce  196850,66 

             kapitálové  príjmy RO - 

Kapitálové  výdavky spolu 295012,95 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  295012,95 

             kapitálové  výdavky  RO - 

Kapitálový rozpočet  -98162,29 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -67924,34 

Vylúčenie z prebytku  49148,-- 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -117072,34 

Príjmy z finančných operácií 137476,53 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií 137476,53 
PRÍJMY SPOLU   685168,66 

VÝDAVKY SPOLU 615616,47 
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Hospodárenie obce  69552,19 
Vylúčenie z prebytku 49148,-- 

Upravené hospodárenie obce 20404,19 

 

Prebytok rozpočtu v sume 20404,19 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v 

sume 49.148,-- EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu v plnej výške 20.404,19 EUR  

         

     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 :  

a)    nevyčerpané prostriedky z Ministerstva školstva účelovo určené na Rozšírenie 

kapacity materskej školy v obci Hrnčiarske Zalužany na kapitálové výdavky 

poskytnuté predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 45.000              EUR 

 

b)    nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na dopravné žiakov do zš   poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume    27,27     EUR 
 

c) Nevyčerpané prostriedky z Ministerstva školstva normatív 12/2015 účelovo určený na 

platy a odvody + prevádzková réžia základnej školy poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku v sume 4.120,46 € 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  17.273,67     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

3.573,45 

 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 2/2014     zo dňa 30.5.2014 – 

výdavky spojené z výstavbou kanalizácie 2.366,27       

- výdavky na vyhotovenie PD Zateplenie 

polyfunkčného domu 2.300,-- € 

16.039,05       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2015 4.808,07       
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Sociálny fond 

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 569,08 

Prírastky - povinný prídel -  1,05 %                                               1.172,22      

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie + stravné lístky         986,96 

               - regeneráciu /rekreačné poukazy/               

               - salonky na Mikuláša                            

               - príspevok do DDS                                             438,24 

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2015 316,10 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Majetok spolu 1517922,36 1877686,00 

Neobežný majetok spolu 1479017,88 1779381,58 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1228641,52 1617167,58 

Dlhodobý finančný majetok 250376,36 162214,00 

Obežný majetok spolu 37830,66 97769,94 

z toho :   

Zásoby 3588,15 3827,70 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  15275,96 23839,40 

Finančné účty  18966,55 70102,84 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1073,82 534,48 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1517922,36 1877686,00 

Vlastné imanie  812981,18 931147,89 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  812981,18 931147,89 

Záväzky 23587,95 160787,30 

z toho :   

Rezervy  450,00 450,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1290,78 4147,73 

Dlhodobé záväzky 569,08 316,10 

Krátkodobé záväzky 21278,09 155873,47 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 681353,23 785750,81 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

 

- voči dodávateľom                                                      3.993,62   EUR 

- voči zamestnancom              10.345,16   EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu                         7.702,21   EUR 

- krátkodobá pôžička fi.Teslux  - účelovo 

viazaná na rekonštrukciu verjného osvetlenia       120.137,48   EUR 

- záväzok voči fyzickej osobe predaj KD  

  Ešte 3.splátky                                                         13.695,--   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 2014 poskytla dotácie v súlade s Uznesením č. 4/2014 zo dňa 10.10.2014, a 

následnou Zmluvou o poskytnutí dotácie miestnym organizáciiám na podporu všeobecne 

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

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
Telovýchovná jednota TJ Slovan 5200 EUR 5200 EUR 0 

Šachový klub – bežné výdavky         620 EUR      620 EUR 0 

Slovenský červený kríž         200 EUR    200   EUR  0 

SZ zdravotne postihnutých         200 EUR     200  EUR  0 

Únia žien            50 EUR       50 EUR 0 

Zväz protifašistických bojovníkov           50 EUR        50 EUR 0 

Jednota dôchodcov         350 EUR     350 EUR 0 

Súbor Hrnčiarka         400 EUR     400 EUR 0 

 

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Zmluvami o 

poskytnutí dotácie. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a) štátnemu rozpočtu 

b) rozpočtom iných obcí 

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   usporiadať finančné 

vzťahy k štátnemu rozpočtu, , rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

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 - 
Ministerstvo 
financií 

Referendum 640,-- 575,48 64,52 

Ministerstvo 
financií 

REGOP 291,06 291,06 0 

Okresný 
úrad  

Za prácu skladníka CO 187,20 187,20 0 

UPSVaR Dotácia na stravu detí v HN 557,04 557,04 0 

UPSVaR Školské potreby pre deti v HN 116,20 116,20 0 

UPSVaR Dopravné deti do zš 695,00 667,73 27,27 

UPSVaR Refundácia mzdy § 50J a §54 15245,71 15245,71 0 

Krajský 
školský úrad 

Potreby pre predškolákov mš 1356,00 1356,00 0 

Krajský 
školský úrad 

Vzdelávacie poukazy 696,00 696,00 0 
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Krajský 
školský úrad 

Normatív zš 60346,00 60346,00 0 

Krajský 
školský úrad 

Pre deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

636,00 636,00 0 

 

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Sušany 440,00 440,00 0 

    

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

VÚC Banská Bystrica 1000,00 1000,00 0 

    

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Obec v roku 2015 neúčtovala v programovom rozpočte na základe Uznesenia č.6/2014 zo dňa 

12.12.2014. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Cabanová Mártina                   Predkladá: Ing.Branislav Nociar, starosta obce 

 

 

 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 09.05.2016 

 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 20.404,19 EUR. 


