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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 12.decembra 2014 uznesením
č.08/02/2014.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.10.2015 uznesením č.3/09/2015
- druhá zmena schválená dňa 30.10.2015 uznesením č. 4/09/2015.
Rozpočet obce k 31.12.2015

806 937,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 096 525,51

750 937,00
36 000,00
20 000,00
0
786 172,00

834 640,47
224 631,92
37 253,12
0
859 493,43

464 760,00
6 412,00
0
315 000,00
20 765,00

488 407,02
56 086,41
0
315 000,00
237 032,08

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
1 096 525,51

Skutočnosť k 31.12.2015
1 145 713,63

% plnenia
104,49

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 096 525,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1 145 713,63 EUR, čo predstavuje 104,49 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
834 640,47

Skutočnosť k 31.12.2015
883 828,59

% plnenia
105,89

Z rozpočtovaných bežných príjmov 834 640,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
883 828,59 EUR, čo predstavuje 105,89 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
396 047,00

Skutočnosť k 31.12.2015
438 134,87

% plnenia
110,63

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 302 052,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 344 708,88 EUR, čo predstavuje
plnenie na 114,12 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 38 060,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 36 660,24 EUR, čo
je 96,32 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 24 512,45 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 12 080,64 EUR a dane z bytov boli v sume 67,15 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 36 508,12 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 152,12 EUR. K 31.12.2015
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 223,84 EUR.
Daň za psa skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 692,00 €,
Daň za jadrové zariadenie skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 41 235,45 €,
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 14 838,30 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
30 590,00

Skutočnosť k 31.12.2015
38 522,97

% plnenia
125,93

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 12 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 070,65 EUR, čo
je 107,14 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
637,63 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12 433,02 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 18 390,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 25 452,32 EUR, čo
je 138,40 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
4 300,00

Skutočnosť k 31.12.2015
8 167,28

% plnenia
189,94

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 300,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
8 167,28 EUR, čo predstavuje189,94 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 403 703,47 EUR bol skutočný príjem vo výške
399 003,47 EUR, čo predstavuje 98,84 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
OÚ Nitra odbor životné prostredie
Ministerstvo dopravy,výst.a RR SR
Ministerstvo dopravy,výst.a RR SR
OÚ Nitra odbor školstva
Ministerstvo kultúry SR
Nitriansky samosprávny kraj
Slovenské elektrárne a.s.

Suma v EUR
5605,65
980,02
6148,41
283,85
33,20
424,45
2932,74
471,90
133,89
1329,90
61,78
372651,00
5000,00
800,00
2500,00

Účel
Chránená dielňa 1
Chránená dielňa 2
Asistent chránenej dielne
Stravné pre deti v hmotnej núdzi
Školské potreby pre deti v HN
referendum
matrika
Hlás.pobytu obyvat.a reg.obyv.SR
Životné prostredie
Stavebný poriadok
doprava
Školstvo normatíva a nenorma.
III.etapa barokové súsošie
XXIV.folklórne slávnosti
Reklama XXIV.folkl.slávnosti

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
224 631,92

Skutočnosť k 31.12.2015
224 631,92

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 224 631,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 224 631,92 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 31 727,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 31 727,34 EUR, čo
je100,00 % plnenie.
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Príjem z predaja budov bol vo výške 11 927,34 EUR a príjem z predaj cenných papierov vo
výške 19 800,00 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 77 904,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 77904,58 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 115 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 115 000,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
OU Nitra odbor školstva

Suma v EUR
Účel
115000,00 Rekonštrukcia fasády ZŠ

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
37 253,12

Skutočnosť k 31.12.2015
37 253,12

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 37 253,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
37 253,12 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2014 v sume 37 253,12 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
V roku 2015 obec neprijala úver.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo
predstavuje 0 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR
Základná umelecká škola
0
EUR
Centrum voľného času
0
EUR
Zariadenie pre seniorov
0
EUR
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Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR
Základná umelecká škola
0 EUR
Centrum voľného času
0 EUR
Zariadenie pre seniorov
0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
859 493,43

Skutočnosť k 31.12.2015
914 875,73

% čerpania
106,44

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 859 493,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 914 875,73 EUR, čo predstavuje 106,44 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
488 407,02

Skutočnosť k 31.12.2015
409 195,18

% čerpania
83,78

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 488 407,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 409 195,18 EUR, čo predstavuje 83,78 % 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 162 529,68 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 157 562,64
EUR, čo je 96,95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
pracovníkov chránených dielní, pracovníka- asistenta chránenej dielne a pracovníkov školstva
s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 57 339,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 56 219,10 EUR,
čo je 98,05 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 253 656,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 181 414,83
EUR, čo je 71,52 % 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 14 880,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 13 998,61 EUR,
čo predstavuje 94,07 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
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Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 0 EUR, čo predstavuje
0 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
56 086,41

Skutočnosť k 31.12.2015
56 086,08

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 56 086,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 56 086,08 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov – obecný rybník
Z rozpočtovaných 17 106,41 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 17 106,41
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Realizácia nových stavieb – budovanie chodníkov
Z rozpočtovaných 26 398,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 26 398,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% čerpania
0

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
315 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
449 594,47

% čerpania
142,73

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 315 000 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 449 594,47 EUR, čo predstavuje 142,73 % 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
449 594,47 EUR
Základná umelecká škola
0
EUR
Centrum voľného času
0
EUR
Zariadenie pre seniorov
0
EUR
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Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
0 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR
Základná umelecká škola
0
EUR
Centrum voľného času
0
EUR
Zariadenie pre seniorov
0
EUR

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

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
883 828,59
883 828,59
0

858 789,65
409 195,18
449 594,47

25 038,94
224 631,92
224 631,92
0

56 086,08
56 086,08

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

168 545,84
193 584,78
118 132,59
75 452,19
37 253,12
0

37 253,12
1 145 713,63
914 875,73
230 837,90
118 132,59
75 452,19
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Prebytok rozpočtu v sume 75 452,19 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 118 132,59 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 75 452,19 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 132,59 EUR, a to na :
- dopravné žiakov ZŠ v sume 72,29 EUR
- prenesené kompetencie ZŠ v sume 3 060,30 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 115 000,00 EUR, a to na :
- rekonštrukciu fasády zateplenie ZŠ v sume 115 000,00 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 7 545,22 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 :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
3 696,43
0
0
0
0

0
0
3 696,43
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Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond .
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
591,56
1 086,04
0
0
0
1 363,00
0
0
314,60

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

1 624 912,76

1 810 390,79

Neobežný majetok spolu

1 433 175,24

1 432 834,29

2 651,92

1 331,92

Dlhodobý hmotný majetok

1 142 310,79

1 156 456,84

Dlhodobý finančný majetok

288 212,53

275 045,53

Obežný majetok spolu

188 714,37

374 954,62

145,86

354,48

2 743,45

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

48 743,20

47 793,96

Finančné účty

137 081,86

326 246,18

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

560,00

3 023,15

2 601,88

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 624 912,76

1 810 390,79

Vlastné imanie

1 330 389,79

1 449 810,91

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1 330 389,79

1 449 810,91

72 587,31

148 290,77

Rezervy

1 500,00

1 500,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

37 253,12

118 132,59

602,94

347,78

33 231,25

28 310,40

0

0

221 935,66

212 289,11

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

0
0
8 596,74
0
10 714,03
8 461,32
538,31

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v r. 2015 lízingovú zmluvu na nákup osobného automobilu .
Obec neuzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
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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.31/2007 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-

ŠK SOKOL Starý Tekov - bežné výdavky na
popl.pre ObFZ,ZsFZa SFZ,materiálne
zabezp.hráčov,nvé registr.preukazy
PZ Hronská Dolina – bežné výdavky na
výstavbu prikrmovacích zariadení
ZO Jednoty dôchodcov – bežné výdavky na
dopravu,vstupné a upomienk.predmety
OZ Detského folkl.súboru TEKOVANČEK –
bežné výdavky na dopravu a krojové
vybavenie
eRko-hnitie kresť.spoločens. – bežné výdavky
na letný tábor ubytovanie a doprava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

5000 EUR

5000 EUR

0

200,00 EUR

200,00 EUR

0

600,00 EUR

600,00 EUR

0

300,00 EU

300,00 EUR

0

200,00 EU

200,00 EUR

0

-4-

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.31/2007
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

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.
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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
Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

48 915,32

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

48 915,32

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

372 651,00

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

372 651,00

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia
xxx

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia
xxx

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia
xxx

Vlastné finančné
prostriedky

0

Čerpanie finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba
xxx

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-31329,90

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-41329,90

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-1MDVaRR SR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Stavebný poriadok – bežné výdavky

MDVaRR SR

Miestne účelové komunikácie – bežné výdavky

61,78

61,78

0

OÚ Nitra

Životné prostredie – bežné výdavky

133,89

133,89

0

MV SR

Matrika – bežné výdavky

2932,74

2932,74

0

MV SR

Hlás.pobyt.obyv a reg.obyv. SR – bežné

471,90

471,90

0

Poskytovateľ

-50

život.prostr.

výdavky
OÚ Nitra

Školstvo – bežné výdavky

372651,00

369518,41

3132,59

OÚ Nitra

Školstvo – kapitálové výdavky

115000,00

0

115000,00

MK SR

III.etapa – barokové súsošie – bežné výdavky

5000,00

5000,00

0

ÚPSVaR

Chránená dielňa 1-bežné výdavky

5605,65

5605,65

0

ÚPSVaR

Chránená dielňa 2-bežné výdavky

980,02

980,02

0

ÚPSVaR

Asistent chránenej dielne1-bežné výdavky

6148,41

6148,41

0

ÚPSVaR

Stravné deti hmotná núdza – bežné výdavky

283,85

283,85

0

ÚPSVaR

Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi –

33,20

33,20

0

bežné výdavky

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala prostriedky od iných obcí.
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec
xxx

0

xxx

0
Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Obec
0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

xxxx

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0
VÚC

Nitriansky
kraj

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0
Suma prijatých
finančných
prostriedkov

samosprávny 800,00

Rozdiel
0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

800,00

Rozdiel
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá programové rozpočtovanie.
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