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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 2.3.2015 uznesením č.4/2015.
Rozpočet bol zmenený takto:
- prvá zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č.55/2015
Rozpočet obce k 31.12.2015
Schválený
rozpočet
Príjmy (obec) z toho
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
PRIJMY CELKOM (OBEC+RO)
Výdavky (obec) z toho
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
VÝDAVKY CELKOM (OBEC+RO)

956058
798385
0
157673
19448
975506
467008
265230
187000
14778
508498
975506

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
837075
829402
0
7673
21595
858670
318347
276573
30693
11081
536023
854370

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
837 075,00

Skutočnosť k 31.12.2015
844 264,44

% plnenia
100,86

Z rozpočtovaných celkových príjmov obce 837 075 EUR bol skutočný príjem obce k 31.12.2015
v sume 844 264,44. EUR, čo predstavuje 100,86.% plnenie.
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1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
829 402,00

Skutočnosť k 31.12.2015
836 591,03

% plnenia
100,87

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce 829 402,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume.836.5913,03 EUR, čo predstavuje 100,87 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
336 641,00

Skutočnosť k 31.12.2015
340 510,34

% plnenia
101,75

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 273 968,00EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume.279 606,85 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,06 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 47 250,00. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 47 391,52 EUR, čo
je 100,30 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume.35 493,47 EUR, dane zo stavieb boli
v sume. 11 898,05EUR . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných za nedoplatky z minulých
rokov 738,40 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
3 045,36 EUR. Najväčšiu sumu neuhradených daní obec eviduje voči spol. Evon s..r.o. v sume
2.222,23 EUR čo predstavuje 72,97 % z celkových nezaplatených daní.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 000. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.013,74 EUR, čo je
101,37 % plnenie
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 20,00. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 20,50 EUR, čo je
102,50 % plnenie
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 12.400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 12 477,73 EUR, čo je
100,63 % plnenie
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
20 653,00

Skutočnosť k 31.12.2015
21 542,97

% plnenia
104,31

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 060 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume. 6 482,68 EUR, čo je
106,97 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume.547,74
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 5 934,94. EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
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Z rozpočtovaných 10 202,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume.10 331,72 EUR, čo
je 101,28 % plnenie.
Najväčšie sumy týchto príjmov predstavovali príjmy za správne poplatky 2 099,50 EUR, za
rybárske lístky 1 289,50 EUR a za príjem za prieskumové územie 5 178,48 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
4 391,00

Skutočnosť k 31.12.2015
4 728,57

% plnenia
104,31

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 391,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
4 728,57 EUR, čo predstavuje 104,31% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov 951,88 EUR a príjmy
z refundácie za doplatky za plyn a EE za MR – (Pošta, Jednota, Najmann) 3 408,08 EUR .
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 473 935,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
473 932,72 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo financií SR
Okresný úrad Košice odbor školstva
Okresný úrad Košice odbor školstva
Okresný úrad Košice odbor školstva
Okresný úrad Košice odbor školstva
Okresný úrad Košice odbor školstva
Okresný úrad Košice odbor školstva

Suma
v EUR
4 794,00
796,80
264,60
70,56
2 237,44
19 472,91
3 238,80
6 900,00
356 482,00
4 332,00
8 156,00
8 190,00
1 248,00
2 544,00

Okresný úrad Košice odbor školstva
Okresný úrad Košice odbor školstva

561,00
1 895,00

Okresný úrad Michalovce
Okresný úrad Michalovce
Okresný úrad Michalovce
Okresný úrad Michalovce
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Metodicko pedagogické centrum
Bratislava

2 932,74
379,17
80,40
1 280,00
91,00
49,64
47 936,60

Účel
Na stravne pre deti v hmotnej núdzi
Na školské pomôcky pre deti v HN
Na dobrovoľnícku službu
Na rodinné prídavky -osobitný príjemca
Na § 54 (od 15.10.015)
Na § 54 (3-9/2015)
Na §50
Na indiv. potreby obci oprava javiska v KD
Normatívne fin. prostr. prenesené kompetencie
Na vzdelávacie poukazy nenormatívne FP
Na dopravné nenormatívne FP
Na asistenta učiteľa nenormatívne FP
Na materskú školu predškol. výchova normatív
Na sociálne znevýhodnené prostredie
nenormatívne FP
Na učebnice- nenormatívne FP
Rozvojový projekt pre pegadog. zamestnancov
finančná gramotnosť.
Na matriku
Na evidenciu
Na sklad CO
Na referendum
Na životné prostredie
Na cestnú dopravu
Na projekt PRINED

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
0

Obec v rozpočtovom roku 2015 nemala žiadne kapitálové príjmy
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 173,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume.605,00 EUR, čo
predstavuje .349,71 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Recyklačný fond

Suma v EUR
Účel
605,00 Na podporu separovaného zberu TKO

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
7 673,00

Skutočnosť k 31.12.2015
7 673,41

% plnenia
100,01

Z rozpočtovaných finančných príjmov 7 673,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
7 673,41.. EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie.
V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume.7 673,41 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z.. nevyčerpaná dotácia na PK 6966,59 EUR, nevyčrpané dopravné
706,82 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
21 595,00

Skutočnosť k 31.12.2015
21 596,31

% plnenia
100,01

Z rozpočtovaných bežných príjmov 21 595,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
21 596,31 EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
21 596,31
EUR
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0

V roku 2015 RO nemala žiadne kapitálové príjmy.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
318 347,00

Skutočnosť k 31.12.2015
296 822,38

% čerpania
93,24

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 318 347 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 296 822,38 EUR, čo predstavuje 93,24 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
276 573,00

Skutočnosť k 31.12.2015
255 619,19

% čerpania
92,43

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 276 573,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 255 619,19 EUR, čo predstavuje 92,43% 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 100 177,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume. 90 991,97
EUR, čo je 90,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov zamestnaných cez UPSVaR, s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 40 130,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume.36 927,57 .EUR,
čo je 92,02 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 115 890,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 107 515,73
EUR, čo je 92,77% 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 19 726,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 18 801,72 EUR,
čo predstavuje 92,42 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 650,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume. 619,20 EUR, čo
predstavuje 95,27 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
30 693,00

Skutočnosť k 31.12.2015
30 122,19

% čerpania
98,14

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 30 693,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 30 122,19 EUR, čo predstavuje 98,14 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba chodníkov v obci
Z rozpočtovaných 27 177,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 27 176,91
EUR čo predstavuje 100% čerpanie
b) Obstaranie novej rozhlasovej ústredne k miestnemu rozhlasu
Z rozpočtovaných 1 916,00 bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1 916,00 EUR čo
predstavuje 100% čerpanie
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
11 081,00

Skutočnosť k 31.12.2015
11 081,00

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov .11 081,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 11 081,00. EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 11 081,00EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume. 11.081,00 EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
536 023,00

Skutočnosť k 31.12.2015
527 348,53

% čerpania
98,38

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 536 023,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 527 348,53 EUR, čo predstavuje .98,38 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
527 348,53
EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% čerpania
0,00

RO v roku 2015 nečerpala kapitálové výdavky.
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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 (8021,10+533,96)
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

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
858 187,34
836 591,03
21 596,31

782 967,72
255 619,19
527 348,53

75 219,62
0,00
0,00
0,00

30 122,19
30 122,19
0,00

-30 122,19
45 097,43
8 555,06
36 542,37
7 673,41
11 081,00

-3 407,59
865 860,75
824 170,91
41 689,84
8 555,06
33 134,78

Prebytok rozpočtu v sume. 45 097,43 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 8 555,06 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
36 542,37
EUR
Zostatok finančných operácií v sume – 3 407,59 EUR, navrhujeme vysporiadať z prebytku
bežného rozpočtu na rok 2015
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 :
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8 555,06 EUR, a to na :
- nevyčerpané dotácia na PK pre ZŠsMŠ v sume 8 021,10
EUR
- nevyčerpaná dotácia na cestovné pre ZŠsMŠ v sume 533,96 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 33 134,78 EUR. (36 542,37 – 3 407,59)

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 :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
112 384,01
54 432,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166 816,87

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
894,48
563,25
356,33
0,00
0,00
600,00
501,40
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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

3 989 318,13

3 894 407,34

Neobežný majetok spolu

3 781 659,38

3 644 037,57

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

3 562 173,91

3 424 552,10

Dlhodobý finančný majetok

219 485,47

219 485,47

Obežný majetok spolu

206 559,71

249 209,19

575,13

290,97

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

4 138,10

7 697,93

201 846,48

240 950,

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 099,04

1 160,58

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

3 989 318,13

3 894 407,34

869 127,93

926 460,57

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

869 127,93

926 460,57

Záväzky

45 800,70

38 302,29

600,00

600,00

7 673,41

8 555,06

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

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

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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957,40

501,40

Krátkodobé záväzky

14 402,89

17 559,83

Bankové úvery a výpomoci

22 167,00

11 086,00

3 074 389,50

2 929 644,48

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

11 086,00 EUR
2 566,19 EUR
8 555,06 EUR
4 500,67 EUR
6 205,20 EUR
4 287,77 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.3/2007 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
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

2 200,00

2.200,00

0,00

Obecný športový klub bežné výdavky

8 600,00

8 600,00

0,00

Dotácia pre Gréckokatolícku cirkev

400,00

400,00

0,00

Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev

400,00

400,00

0,00

-4-

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.3/2007
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
vrátenie

ZŠsMŠ Zalužice

78. 000,00

77 878,81 121,19

ZŠsMŠ Zalužice
ZŠsMŠ Zalužice
ZŠsMŠ Zalužice

3 248,00
7 940,00
105,00

3 248,00 0,00
7 940,00 0,00
105,00 0,00

ZŠsMŠ Zalužice

10 408,31

10 408,31 0,00

Poznámka –druh poskytnutých
prostriedkov
Vrátené zriaďovateľovi
31.12.2015 ( OK obce)
Vlastné príjmy -školné
Vlastné príjmy réžia
Spoluúčasť na financovaní
projektu finančná gramotnosť
Preplatky energií a ost. bežné
transfery - Petit Press

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová
organizácia
ZŠs MŠ Zalužice

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

44 445,26

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

44 445,26

Rozdiel vrátenie
0,00

PRINED MPC

b) 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-

Úrad práce sociálnych vecí a

Stravne pre deti v HN

rodiny

(bežné výdavky)

4.794,00

4.794,00

0,00

Úrad práce sociálnych vecí a

Školské potreby pre deti

796,80

796,80

0,00

rodiny

v HN (bežné výdavky)

Úrad práce sociálnych vecí a

Na dobrovoľnícku službu
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rodiny

(bežné výdavky)

264,60

264,60

0,00

Úrad práce sociálnych vecí a

Na rodinné prídavky

70,56

70,56

0,00

rodiny

(bežné výdavky)

Úrad práce sociálnych vecí a

Na § 54 ( od 15-10-015)

2 237,44

2 237,44

0,00

rodiny

(bežné výdavky)

Úrad práce sociálnych vecí a

Na § 54 ( 3-9/2015)

19 472,91

19 472,91

0,00

rodiny

(bežné výdavky)

Úrad práce sociálnych vecí a

Na § 50

3 238,80

3 238,80

0,00

rodiny

(bežné výdavky)

Okresný úrad Košice odbor

Normatív pre ZŠ – PK

356 482,00

348 460,90

8 021,10

školstva

(bežné výdavky)

Okresný úrad Košice odbor

Vzdelávacie poukazy

4.332,00

4 332,00

0,00

školstva

(bežné výdavky)

Okresný úrad Košice odbor

Na dopravné

8 156,00

7 622,04

533,96

školstva

(bežné výdavky)

Okresný úrad Košice odbor

Asistent učiteľa

8 190,00

8.190,00

0,00

školstva

(bežné výdavky)

Okresný úrad Košice odbor

Predškolská výchova

1 248,00

1 248,00

0,00

školstva

(bežné výdavky)

Okresný úrad Košice odbor

Sociálne znevýhodnené

2 544,00

2 544,00

0,00

školstva

prostredie (bežné výdavky)

Okresný úrad Košice odbor

Na učebnice

561,00

561,00

0,00

školstva

(bežné výdavky)

Okresný úrad Košice odbor

Na projekt podpory

1 895,00

1 895,00

0,00

školstva

vzdelávania (bež. výdavky)

Okresný úrad Michalovce

Matrika (bežné výdavky)

2 932,74

2 932,74

0,00

Okresný úrad Michalovce

Evidencia obyvateľov

379,17

379,17

0,00

( bežné výdavky)
Okresný úrad Michalovce

Sklad CO (bežné výdavky)

80,40

80,40

0,00

Okresný úrad Michalovce

Na referendum

1 280,00

1 280,00

0,00

91,00

91,00

0,00

(bežné výdavky)
Okresný úrad Košice

Na životné prostredie
(bežné výdavky)
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Okresný úrad Košice

Na cestnú dopravu

49,64

49,64

0,00

47 936,60

47 936,60

0,00

6 900,00

6 900,00

0,00

(bežné výdavky)
Metodicko pedagogické

Na projekt PRINED

centrum Bratislava

(bežné výdavky)

Ministerstvo financií

Na opravu stien a javiska
v KD (bežné výdavky)

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec v roku 2015 dostala príspevok z. recyklačného fondu v sume 605,00 €. Tento bol použitý
na určený účel a to na separovaný zber odpadu v obci.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nedostala žiadnu dotáciu z rozpočtu iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
V roku 2015 VUC obci neposkytol žiadnu dotáciu.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 33 134,78. EUR.
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