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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 v roku 2015 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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2014 uznesením
č. 4/14/OZ-B-3.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 25.02.2015 uznesením č. 4/14/OZ/-B-9
- druhá zmena schválená dňa 23.03.2015 uznesením č. 4/14/OZ-B-9
- tretia zmena schválená dňa 08.04.2015 uznesením č. 4/14/OZ-B-9
- štvrtá zmena schválená dňa 26.06.2015 uznesením č. 2/15/OZ-B-4,2/15/OZ-B-5
- piata zmena schválená dňa 22.09.2015 uznesením č. 4/14/OZ-B-9
- šiesta zmena schválená dňa 09.12.2015 uznesením č. 3/15/OZ-B-3
Rozpočet obce k 31.12.2015

380 787,68

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
432 120,23

377 087,68
500,00
0
3.200,00
380 287,68

403 102,39
4 855,70
18 088,14
6 074,00
391 680,35

153 679,68
0
0
226 608,00
+500,00

135 092,15
20 965,20
0
235 623,00
+40 439,88

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
426 046,23

Skutočnosť k 31.12.2015
423 449,16

% plnenia
99,39 %
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1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
198 105,75

Skutočnosť k 31.12.2015
198 105,22

% plnenia
99,99 %

Bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Predpokladaná finančná čiastka po úpravách v sume 175 132,00 € z výnosu dane z príjmov
bola k 31.12.2015 poukázané vo výške 175 131,47 čo predstavuje plnenie na 99,99 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17.838,72 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 17.838,72 €, čo je
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11.866,19 €, dane zo stavieb boli v sume
5.873,47 € a dane z bytov boli v sume 99,06 €. K 31.12.2015 obec neeviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností.
c) Daň za psa v sume 460,00 €, čo je 100 % plnenie. K 31.12.2015 obec neeviduje
pohľadávky.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 €.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 €.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 4.675,03 €, čo je plnenie
na 100 %. K 31.12.2015 obec neeviduje pohľadávky z poplatku za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
7 757,86

Skutočnosť k 31.12.2015
7 757,86

% plnenia
100%

Bežné nedaňové príjmy:
a)
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 994,36 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 994,36 € čo je 100
% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 131,56 € a príjem z prenajatých
budov, priestorov a objektov v sume 4 862,80 €. K 31.12.2015 obec neeviduje pohľadávku z
príjmu z prenájmu pozemkov a budov.
b)
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 763,50 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 763,50 €, čo je 100 %
plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2015
2 495,63

Skutočnosť k 31.12.2015
1 929,09

% plnenia
77,30%

Bežné príjmy- ostatné príjmy:
– príjmy z úrokov z vkladov na účtoch: z rozpočtovaných 669,23 € bolo plnenie na
99,96 %, čo je 668,97 €,
– príjmy z dobropisov: z rozpočtovaných 476,92 € bolo plnenie na 100 %,
– ostatné príjmy obce: rozpočtované 1 349,48 €, plnenie k 31. 12. 2015 bolo 783,20 čo je
58,04%, k 31. 12. 2015 obec eviduje pohľadávku na odbere za vodu vo výške 566,28 €.
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Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P. č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1. OÚ Prešov
8 190,00
2. ÚPSVaR Stará Ľubovňa.
386,88
3. OÚ Prešov
1 430,00
4. Okresný úrad St. Ľubovňa
1 864,69
5. OÚ Prešov
1 248,00
6. Okresný úrad St. Ľubovňa
463,40
7. Okresný úrad St. Ľubovňa
215,82
8. ÚPSVaR Stará Ľubovňa
83,00
9. ÚPSVaR Stará Ľubovňa
70,56
10. OÚ Prešov
1 746,00
11. OÚ Prešov
264,00
12. OÚ Prešov
178 434,00
13. ÚPSVaR Stará Ľubovňa
346,80
SPOLU
194 743,15

Účel
Na asistenta učiteľa pre ZŠ s MŠ
Stravné pre deti v hmotnej núdzi
Na dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ
Dotácia na matričnú činnosť
Pre 5.ročné deti v MŠ
Dotácia na referendum
Dotácia na regob
Učebné pomôcky deti v HN
Osobitný príjemca rod. prídavky
Dotácia na vzdelávacie preukazy ZŠ
Dotácia na učebnice ZŠ
Normatívny príspevok pre ZŠ s MŠ
Príspevok na aktivačnú prácu

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
4 855,70

Skutočnosť k 31.12.2015
4 855,70

% plnenia
100%

Kapitálové príjmy:
a)
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 4 855,70 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4 855,70 € za
odpredaj pozemkov a predaj prebytočného majetku obce.
b)

Granty a transfery

V roku 2015 obec nezískala žiadne kapitálové granty a transfery :
P. č.

Poskytovateľ dotácie
0

Suma v EUR Investičná akcia
0

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
18 088,14

Skutočnosť k 31.12.2015
16 058,14

% plnenia
88,78

Príjmové finančné operácie:
V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 88,14 € na dopravné pre
žiakov ZŚ s MŠ, v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z. a 15 970,00 € bol uskutočnený
prevod z rezervného fondu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, zakúpenie garáže pre
vozidlá obce a financovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii miestnych komunikácii
a verejného priestranstva.
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6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2015
6 074,00

Skutočnosť k 31.12.2015
6 074,85

% plnenia
100

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s MŠ: 6 074,85 €
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s MŠ :
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
135 092,15

Skutočnosť k 31.12.2015
110 515,40

% plnenia
81,81

Skutočnosť k 31.12.2015
110 515,40

% plnenia

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
135 092,15

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Personálne služby
Matrika
Regob, referendum
Požiarna ochrana
Výstavba: stavebný úrad
Cestná doprava-miestne komunik.
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Obecné vodovody
Verejné osvetlenie
Obecné knižnice
Ostatné kult .služby, kult. domy...
Miestny rozhlas, vysiel. služby
Cintoríny, členské príspevky
Vzdelávanie-predškolská výchova
Vzdelávanie-základné vzdelávanie
Soc. zabezp.:dávky deťom v HN
Sociálne zabezpečenie - iné
Spolu

Rozpočet
88 034,70
1 891,50
84,00
1 864,69
679,22
3 436,00
457,80
3 500,00
6 213,00
157,00
3 726,24
272,00
3 570,00
748,00
1 665,00
109,90
16 675,00
973,00
371,00
540,44
123,66
135 092,15

Skutočnosť
85 298,10
1 880,18
84,00
1 864,69
679,22
3 353,05
457,80
6 052,37
145,91
3 521,66
190,76
3 282,50
676,86
1 235,50
109,58
414,23
522,27
82,62
540,44
123,66
110 515,40

% plnenia
96,89
99,40
100
100
100
97,59
100
0
97,41
92,94
94,51
70,13
91,95
90,49
74,20
99,71
2,48
53,68
22,27
100
100
81,81
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Bežné výdavky:
a)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 38 739,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 37 663,50 €, čo
je 97,22 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, spoločného
stavebného úradu.
b)
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 16 112,33 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 15 845,37 €, čo je
98,34 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a odmien za zamestnávateľa.
c)
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 76 480,48 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 53 256,96 €, čo je
69,63 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk a kapitol OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poistné a ostatné
tovary a služby.
d)
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 760,34 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3 749,57 €, čo
predstavuje 99,71 % čerpanie.
e)
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
a návratnými finančnými výpomocami
V roku 2015 obec nebola zaťažená žiadnym úverom, pôžičkou alebo návratnou finančnou
výpomocou.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
20 965,20

Skutočnosť k 31.12.2015
18 935,20 90,32

v tom :
Funkčná klasifikácia
0111
0320
0451

rozpočet
4 000,00
10 965,20
6 000,00

% plnenia

skutočnosť
3 480,00
10 945,20
4 510,00

% plnenia
87,00
99,82
75,17

Kapitálové výdavky :
V roku 2015 bola zrekonštruovaná budova hasičskej zbrojnice v obci Mníšek nad Popradom,
zakúpená garáž pre vozidla obce a bola vyhotovená prípravná projektová dokumentácia
k rekonštrukcii miestnych komunikácii a verejného priestranstva.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia
0

Výdavkové finančné operácie:
V roku 2015 obec nemala žiadne výdavkové finančné operácie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
235 623,00

Skutočnosť k 31.12.2015
235 542,51

% plnenia
99,97
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola
Materská škola
Školská jedáleň

191 343,14 €
20.620,18 €
23.579,19 €

Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia
0

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
V roku 2015 neboli vykonané žiadne investičné akcie.
4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015

Bežné príjmy spolu

408 610,17

z toho : bežné príjmy obce

402 535,32

bežné príjmy RO

6 074,85

Bežné výdavky spolu

346 057,91

z toho : bežné výdavky obce

110 515,40

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

235 542,51
+ 62 552,26

Kapitálové príjmy spolu

4 855,70

z toho : kapitálové príjmy obce

4 855,70

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

18 935,20

z toho : kapitálové výdavky obce

18 935,20

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

0
-14 079,50
+ 48 472,76
- 41,94
+ 48 430,82

Príjmy z finančných operácií

16 058,14

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácii

+16 058,14

PRÍJMY SPOLU

429 524,01

VÝDAVKY SPOLU

364 993,11

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

+ 64 530,90
- 41,94

Upravené hospodárenie obce

+ 64 488,96
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Príjem finančných operácii vo výške 16 058,14 € bol tvorený z nevyčerpaných
nenormatívnych príspevkov na dopravné pre žiakov ZŠ z roku 2014 vo výške 88,14 €
a z prevedených finančných prostriedkov rezervného fondu na čerpanie vo výške 15 970,00 €.
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 48 472,76 € 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 41,94 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 48 430,82 €.
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 nevyčerpané prostriedky zo
ŠR za rok 2015 a to:
- účelovo určené finančné prostriedky na nenormatívny príspevok na dopravné pre deti v ZŠ
v sume 41,94 €. Tieto finančné prostriedky je možné použiť v nasledujúcom 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.
Kladný prebytok finančných operácií navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 16 058,14 €.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2015 vo výške 64 488,96 € ( 48 430,82 a 16 058,14 ).

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2015
133 461,05
Prírastky - z prebytku hospodárenia
41 780,01
- ostatné prírastky
12 102,52
Úbytky - použitie rezervného fondu :
15 970,00
KZ k 31.12.2015

171 373,58

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
ZS k 1. 1. 2015
- prírastky
- úbytky
KZ k 31. 12. 2015

Suma v EUR
532 312,30
0
0
532 312,30
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %

Suma v EUR
54,29
218,01

Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
- Deň matiek, MDŽ
- vianočný nákup
- životné výročia
KZ k 31.12.2015

69,60
66,40
60,00

76,30

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KS k 3.12.2015

1 509 810,66

1 542 281,63

756 072,80

740 978,76

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

653 503,59

638 409,55

Dlhodobý finančný majetok

102 569,21

102 569,21

Obežný majetok spolu

752 505,77

800 098,54

165,40

115,46

32 283,54

30 743,97

170,38

690,43

719 886,45

768 548,68

1 232,09

1 204,33

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KS k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 509 810,66

1 542 281,63

Vlastné imanie

1 459 235,75

1 470 787,83

Výsledok hospodárenia

11 552,08

37 233,32

Záväzky

8 289,22

6 674,74

2 113,00

1 485,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

88,14

41,94

Dlhodobé záväzky

30,26

31,78

6 057,82

5 116,02

30 733,61

27 585,74

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy

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 :
0,- €
- voči dodávateľom-neuhradené faktúry do 30 dní :
107,68 €
- voči štátnemu rozpočtu :
0.- €
- voči zamestnancom- výplata za 12/2015 :
2 421,70 €
- daňový úrad, sociálna a zdrav. poisťovňa
2 065,10 €
P. č.
1.
2.
3.
4.

Výška prijatého
úveru
0
0
0
0

Výška úroku Zabezpečenie
úveru
0 Bianco zmenka
0 Poistná zmluva
0 Poistná zmluva
0 Bianco zmenka

Splatnosť

Zostatok
k 31.12.2015
0
0
0
0

Obec v roku 2015 neuzatvorila žiadnu lízingovú zmluvu.
Obec ku 31.12.2015 nemala žiadne záväzky voči bankám ani voči štátnemu rozpočtu,
okrem dotácie na bežné výdavky, s presným účelom využitia, ktorá sa však vyčerpá do
konca marca 2016. Záväzky voči dodávateľom sú zaevidované faktúry za december 2015,
ktoré došli do 15.1.2016 a tieto boli v zmysle Smernice pre vedenie účtovníctva
zaúčtované ako záväzok na účet 321.

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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č.19/2012 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
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

0

0

0

-4-

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

a)
b)
c)
d)
e)

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
-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

44 184,04

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

44 184,04

0

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

ZŠ s MŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

191 400,14

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

191 400,14
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa
Príspevková
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Nemáme zriadenú
-

0

Rozdiel
0

0

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Príspevková
organizácia

0
-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

0

prostriedky vlastné

Príspevková
organizácia
Nemáme zriadenú

Vlastné finančné
prostriedky

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba
Nemáme zriadené

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

b)Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
-2-

-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

OÚ Prešov

Školstvo: na asistenta učiteľa

ÚPSVAR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

8 190,00

8 190,00

Na stravu pre deti v HN

386,88

386,88

ÚPSVaR

HN na učebné pomôcky

83,00

83,00

ÚPSVaR

Osobitný príjemca RP

70,56

70,56

OÚ Prešov

Školstvo: na dopravné

1 430,00

1 388,06

MV SR

Na matričnú činnosť

1 864,69

1 864,69

OÚ Prešov

Školstvo: pre 5.r.deti v MŠ

1 248,00

1 248,00

MV SR

Na Regob

215,82

215,82

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

41,94

13

OÚ SL

Dotácia na referendum

OÚ Prešov

Školstvo: vzdeláv. poukazy

OÚ Prešov:

Školstvo: normatív

OÚ Prešov
ÚPSVaR

463,40

463,40

1 746,00

1 746,00

178 434,00

178 434,00

Dotácia na učebnice

264,00

264,00

Prísp.na aktivačnú činnosť

346,80

346,80

c)Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0

0
e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0
VÚC

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0
Suma prijatých
finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

13.Hodnotenie plnenia programov obce
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením číslo 1/14/OZ-B-8 zo dňa 19. 3. 2014 schválilo
neuplatňovať programovú štruktúru v rozpočte obce a jej rozpočtovej organizácii
(Programový rozpočet) podľa § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., od 1. 1. 2014.

Vypracovala:
Mária Gontkovičová

Peter Žemba
starosta obce

V Mníšku nad Popradom dňa 09.03.2016
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Návrh uznesení:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 48 430,82 €, zisteného 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,
ako aj kladný prebytok finančných operácií v sume 16 058,14 € na :
- tvorbu rezervného fondu v plnej výške, t. j. 64 488,96 €
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