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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 prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17. apríla uznesením č. 6-8/2015
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 17.04.2015 uznesením č. 6-10/2015
- druhá zmena schválená dňa 24.06.2015 uznesením č. 9-26/2015
- tretia zmena schválená dňa 18.09.2015 uznesením č. 12-5/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 28.12.2015 uznesením č. 17-5/2015
Rozpočet obce k 31.12.2015

1 240 634,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 406 944,00

838 541,00
372 093,00
30 000,00
0,00
1 137 037,00

1 004 851,00
372 093,00
30 000,00
0,00
1 205 526,00

332 071,00
112 790,00
299 840,00
392 336,00
103 597,00

362 157,00
138 389,00
299 840,00
405 140,00
201 418,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015
1 240 634,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 320 181,18

% plnenia
106

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 240 634 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1 320 181,18 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
838 541,00

Skutočnosť k 31.12.2015
977 561,86

% plnenia
117

Z rozpočtovaných bežných príjmov 838 541 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
977 561,86 EUR, čo predstavuje 117 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
384 355

Skutočnosť k 31.12.2015
393 498,18

% plnenia
102

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 308 074 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 314 293,71 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 38 819 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 33 488,57 EUR, čo je
86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 685,70 EUR, dane zo stavieb boli v sume
12 733,43 EUR a dane z bytov boli v sume 69,44 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
32 729,60 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 758,97 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9 240,29 EUR.
Daň za psa z rozpočtovaných 1 422 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 200,62
EUR, čo je 84 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2015 v sume 19 527,20 EUR, čo je 195 % plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2015 v sume 19,33 EUR čo predstavuje 4% plnenie.
Daň za výherné hracie prístroje z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1 502,28 EUR, čo je 501 % plnenie.
Daň z ubytovanie z rozpočtovaných 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 744,54
EUR, čo je 93 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 24 440 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 22 721,93 EUR, čo je 93 % plnenie. Za rozpočtový rok
bolo zinkasovaných 20 909,66 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 812,27 EUR.
b) nedaňové príjmy:
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Rozpočet na rok 2015
104 359

Skutočnosť k 31.12.2015
156 121,86

% plnenia
150

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 102 159 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 154 299,36 EUR, čo
je 151 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov 73 621,92 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 18 026,20 EUR a odvod zo zisku zo
spoločností 62 651,24 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 822,50 EUR, čo je 83
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
42 766

Skutočnosť k 31.12.2015
41 342,63

% plnenia
97

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 42 766 EUR, bol skutočný príjem vo výške
41 342,63 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za porušenie predpisov, z predaja
výrobkov, tovarov a služieb, za stravné, z úrokov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 307 061 EUR bol skutočný príjem vo výške 386 599,19
EUR, čo predstavuje 126 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.
rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.
rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
1 078,80 Úhrada nákladov preneseného
výkonu na úseku stavebného
poriadku
50,11 Úhrada nákladov preneseného
výkonu v oblasti miestnych
komunikácii
2 932,74 Úhrada nákladov preneseného
výkonu v oblasti matriky
382,80 Úhrada nákladov preneseného
výkonu v oblasti hlásenia pobytu
občanov
640,00 Výdavky spojené s financovaním
referenda
108,61 Úhrada nákladov preneseného
výkonu v oblasti starostlivosti o ŽP
14 117,00 Rekonštrukcia námestia
66 175,00 Finančná náhrada za obmedzenie
bežného obhospodarovania
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Ministerstvo školstva, vedy a
výskumu
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Komunálna poisťovňa
Všeobecná úverová banka

285 594 Prenesený výkon - Základná škola,
dopravné, SZP, vzdelávacie
poukazy, 5 r. deti
807,00 Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa
132,80 Dotácia na podporu výchovy
k plneniu školských povinností
4 401,50 Osobitný príjemca – prídavky na
deti, dávka v hmotnej núdzi
9 578,83 Poskytnutý príspevok na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti
300,00 Dotácia na Ľubietovský banícky
a hutnícky deň
300,00 Dotácia na Ľubietovský banícky
a hutnícky deň

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
372 093

Skutočnosť k 31.12.2015
301 300,84

% plnenia
81

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 372 093 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
301 300,84 EUR, čo predstavuje 81 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 839,40 EUR, čo
predstavuje 38 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 362 093 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 297 461,44 EUR, čo
predstavuje 82 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
30 000

Skutočnosť k 31.12.2015
30 000

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 30 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
30 000 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2015 nebol prijatý úver. V roku 2015 nedošlo k použitiu rezervného fondu ani fondu
rozvoja a opráv.

6

V rámci iných príjmových finančných operácii bol rozpočtovaný príjem 30 000 € skutočný
príjem k 31.12.2015 predstavoval 30 000 €, čo je 100% plnenie.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
11 318,48

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 11 318,48
EUR.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
11 318,48
EUR

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy neboli v roku 2015 rozpočtované a v skutočnosti nedošlo ani k plneniu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 137 037,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 231 812,63

% čerpania
108

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 137 037,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 1 231 812,63 EUR, čo predstavuje 108 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
332 071,00

Skutočnosť k 31.12.2015
367 166,73

% čerpania
111

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 332 071 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
367 166,73 EUR, čo predstavuje 111 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 65 806 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 67 438,95 EUR, čo
je 102 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, hlavného kontrolóra, pracovníkov
OcÚ, matriky, aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 24 570 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 26 767,27 EUR, čo
je 109 % čerpanie.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných 216 933 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 251 561,65 EUR,
čo je 116 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 13 962 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 11 769,16 EUR, čo
predstavuje84 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 10 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 9 629,70 EUR,
čo predstavuje 89 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
112 790

Skutočnosť k 31.12.2015
143 993,91

% čerpania
128

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 112 790 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 143 993,91 EUR, čo predstavuje 128 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Z rozpočtovaných 98 790 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 129 146,31
EUR, čo predstavuje 131 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 9 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 12 597,60 EUR,
čo predstavuje 140 % čerpanie.
c) Nákup pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 5000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2 250 EUR, čo
predstavuje 45 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
299 840

Skutočnosť k 31.12.2015
298 537,32

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 299 840 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 298 537,32 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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Z rozpočtovaných 299 840 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 298 537,32 EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
392 336,00

Skutočnosť k 31.12.2015
422 114,67

% čerpania
108

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 392 336 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 422 114,67 EUR, čo predstavuje 108 % čerpanie.

k 31.12.2015

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
422 114,67 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% čerpania
0

Kapitálové výdavky neboli pre rok 2015 rozpočtované a ani nedošlo k ich čerpaniu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
988 880,34
977 561,86
11 318,48

789 281,40
367 166,73
422 114,67

199 598,94
301 300,84
301 300,84
0,00

143 993,91
143 993,91
0

157 306,93
356 905,87
66 175,00
290 730,87
30 000,00
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Výdavky z finančných operácií

298 537,32

-

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

268 537,32
1 320 181,18
1 231 812,63
88 368,55
- 66 175,00
22 193,55

Prebytok rozpočtu v sume 356 905,87 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 66 175 € - finančná náhrada za
obmedzenie bežného obhospodarovania je zdrojom rezervného fondu.
Zostatok finančných operácii v sume – 268 537,32 € bol v roku 2015 krytý prebytkom bežného
rozpočtu
- tvorba rezervného fondu
22 193,55 EUR

-

rozdiel medzi nerozpočtovanými príjmami a výdavkami – prebytok vo výške 14 333,61 €

Nerozpočtované:
Nerozpočtované príjmy
Nerozpočtované výdavky
Nerozpočtované spolu:

Skutočnosť k 31.12.2015
75 642,24
61 308,63
14 333,61

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 22 193,55 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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........

Suma v EUR
8 259,60
2 139,65
0,00
0,00
0,00
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- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
- kreditné úroky
KZ k 31.12.2015

0,00
0,04
0,31
10 399,52

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný- Fond rozvoja a opráv
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 peňažného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis o zásadách obce Ľubietová pre
tvorbu a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
2 434,38
575,38

419,50

1 349,50
1 240,76

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

8 145 636,14

8 108 694,32

Neobežný majetok spolu

8 005 984,64

7 916 787,59

3 293,83

541,45

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok

7 697 687,25

7 611 242,14

Dlhodobý finančný majetok

305 003,56

305 004,00

Obežný majetok spolu

138 240,21

190 412,28

Zásoby

292,32

275,40

Zúčtovanie medzi subjektami VS

355,19

0,00

Dlhodobé pohľadávky

9 000,00

9 000,00

Krátkodobé pohľadávky

89 429,60

45 603,69

Finančné účty

39 163,10

135 533,19

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 411,29

1 494,45

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

8 145 636,14

8 108 694,32

Vlastné imanie

6 122 531,71

6 283 544,90

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

6 122 531,71

6 283 544,90

624 478,77

184 900,82

Rezervy

7 214,22

6 657,71

Zúčtovanie medzi subjektami VS

20 777,39

14 629,70

Dlhodobé záväzky

2 392,11

1 252,63

Krátkodobé záväzky

150 168,49

16 971,54

Bankové úvery a výpomoci

443 926,56

145 389,24

1 398 625,66

1 640 248,60

z toho :

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Časové rozlíšenie

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

145 389,24 EUR
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-

voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
voči dodávateľom
voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné

0,00
6 495,70
0,00
6 147,70
4 293,32
1 287,45

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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. 289/2012 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Dobrovoľný hasičský zbor Ľubietová – bežné
výdavky na prevádzku, pohonné hmoty, ...
FK Baník – bežné výdavky na zápasy,...
Občianske združenie Debnár – bežné výdavky
na organizačné zabezpečenie
Telovýchovná jednota Vepor Ľubietová,
stolný tenis - bežné výdavky na turnaj .....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 486,72 EUR

1 486,72 EUR

0

1 800 EUR
500 EUR

1 800 EUR
500 EUR

0
0

600 EUR

600 EUR

0

-4-

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
289/2012 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP -4/2006/00694-2/CR1. Predmetom
podnikania je: prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K – II.
V roku 2015 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
28 364,66
EUR
Celkové výnosy
28 586,82
EUR
Hospodársky výsledok – zisk
222,16 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným 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
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.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ T. G. Masaryka

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

119 546,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

119 546,00

Rozdiel - vrátenie
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ T. G. Masaryka

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

285 594,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

270 964,30

Rozdiel - vrátenie
14 629,70

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec je 100 % vlastníkom obchodných spoločností: Obecné lesy Ľubietová, spol. s.r.o. a Obecná
píla Ľubietová, spol. s.r.o..
Obec v roku 2015 neposkytla dotácie zo svojho rozpočtu svojim obchodným spoločnostiam.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
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Dotácie poskytnuté v roku 2015 zo štátneho rozpočtu boli skutočne použité a zúčtované v tomto
roku, do roku 2016 neprechádza žiadna dotácia.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec nemala v roku 2015 žiadne finančné usporiadanie voči iným obciam.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0

Obec nemala v roku 2015 žiadne finančné usporiadanie voči VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nezostavuje programový rozpočet na základe uznesenia OcZ č. 27-8/2014 zo dňa
21.03.2014.

Vypracovala: Ing. Fischerová

Predkladá: Ing. Fischerová

V Ľubietovej, dňa 16.05.2016
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