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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 10.12.2014 uznesením č.9/2014, bez 

programového rozpočtu. 

Rozpočet bol zmenený desaťkrát rozpočtovými opatreniami:  

č.1-schválené štatutárom k 30.1.2015 uznesením č. 18/2015, č.2 schválené štatutárom 

k 31.3.2015 uznesením č. 22/2015, č. 3  schválené štatutárom k 20.4.2015 uznesením č. 22/2015 

č. 4  schválené štatutárom k 18.5.2015  uznesením č. 22/2015, č. 5 schválené OZ k 15.6.2015 

uznesením č. 30/2015, č. 6 schválené štatutárom k 31.7.2015 uznesením č. 35/2015, č. 7 

schválené OZ k 20.8.2015 uznesením č. 36/2015, č. 8 schválené štatutárom k 18.9.2015 

uznesením 44/2015, č. 9 schválené štatutárom k 1.11.2015 uznesením č. 44/2015 a č. 10 

schválené štatutárom k 22.1.2015 uznesením č.55/2016. 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015  
  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov 

k 31.12.2015 

% plnenia / čerpania 

skutočnosť /rozpočet   

Príjmy celkom 222366,00 334637,07 287061,57 129,09 

z toho :     

Bežné príjmy 102503,00 129372,33 129322,33 126,16 

Kapitálové príjmy 119863,00 113205,00 91602,50 76,42 

Finančné príjmy 0,00 92059,74 66136,74  

Výdavky celkom 222366,00 305504,28 232782,81 104,68 

z toho :     

Bežné výdavky 79645,00 108385,42 108252,81 135,91 

Kapitálové výdavky 126171,00 180433,46 107844,60 85,47 

Finančné výdavky 16550,00 16685,40 16685,40 100,81 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  
 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 222366,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

287061,57 EUR, čo predstavuje  129,09  % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet  rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

102503,00 129322,33 126,16 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 102503 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

129322,33 EUR, čo predstavuje 126,16 % plnenie.  

 

Výber vybraných príjmových položiek: 

a) daňové príjmy : 

Rozpočtované 72790 EUR, skutočnosť 84616,92 EUR, čo je 116 % plnenie. 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Skutočný príjem z výnosu dane z príjmov k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR 

bol v sume  70016,58 EUR .  

 

Daň z nehnuteľností 

Skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6988,11 EUR. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 

4577,42 EUR. Celková výmera podliehajúcich plôch 7 023 061 m2, dane zo stavieb a z bytov 

boli v sume 2410,69 EUR. Počet stavieb celkom 321, z toho 267 stavby na bývanie a drobné 

stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 23 stavieb na pôdohospodársku 

produkciu, 3 chaty, 9 samostatne stojace stavby, 3 stavby na skladovanie, 16 stavieb slúžiace na 

viaceré účely. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6988,11 EUR. K 31.12.2015 obec 

neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností . Počet daňovníkov 229, z toho 13 oslobodených 

od dane zo stavieb. 

Daň za psa 449,55 EUR v počte 89. Daň za nevýherné hracie prístroje 400 EUR v počte 1. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6762,68 EUR za právnické v počte 2 

a za fyzické osoby v počte 168 poplatníkov. Obec eviduje nedoplatok za KO a DSO 

k 31.12.2015 vo výške 15 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

Rozpočtované 27336 EUR, skutočnosť 30075,03 EUR, čo je 110 % plnenie.  

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 28581,71 EUR. Uvedený príjem predstavuje príjem 

z prenajatých obecných budov, priestorov a objektov.  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1322,27 

EUR. ( V tom : overovanie listiny – 137 záznamov a podpisu – 112 záznamov, za rybárske lístky 

– vydaných v počte 4, za vyhlásenie v obecnom rozhlase – platené oznamy v počte 27 krát, za 

miesto v počte 15 krát, kopírovanie ,príjem za odovzdaný odpad do zberných surovín 

z vyradeného a neupotrebiteľného majetku, ap.) 

Iné nedaňové príjmy:  

Rozpočtované 30 EUR, skutočnosť 168,21 EUR, čo je 560% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  
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Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2377 EUR bol skutočný príjem vo výške 14630,38 EUR, 

čo predstavuje 615,5% plnenie. 

 

p.č. Príj/výdaj v € poznámka / použitie                                   bežné 

1. 401,76 ŠR BT - "stavebný"- poskytovateľ   MDVa RR SR 

2. 40,45 ŠR BT -"životné prostredie"- poskytovateľ   MŽP SR 

3. 602,40 ŠR - "osobitný príjemca" –  poskytovateľ  UPSV a R 

4. 640,00 ŠR BT "Referendum" – poskytovateľ  MV SR*1 

5. 142,56 ŠR BT -"register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov" – poskytovateľ  MV SR 

6. 12803,21 ŠR / EU BT refundácie  - poskytovateľ  UPSVa R Dohoda 15/12/054/40*2 

Spolu: 14630,38 x 

p.č. Príj/výdaj v € poznámka / použitie                                kapitálové 

1. 21602,50 ŠR BT NFP/- poskytovateľ   PPA na „kamerový systém“ v obci 

2. 30000,00 ŠR – poskyt. MŠVVaŠA SR / ostalo neprefinancov. do roku 2016 v sume 12000€ 

3. 40000,00 ŠR SR – poskytovateľ  Úrad vlády SR na multifunkčné  ihrisko /ostalo  
neprefinancované  do 2016 v sume:  40000€ 

Spolu: 91602,50 x 

Obec prispela zo svojho rozpočtu na spoločný stavebný úrad Bojnice, v roku 2015 celkom: 
598,85 €. 

 

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

(*1 celková účasť oprávnených občanov Šútoviec na Referende , ktoré sa konalo 7.2.2015 bola 15,83%). 

 
 

*2 Rekapitulácia  refundácií  z  UPSV a R: 
 

na základe Dohody č. 15/12/054/40 zo 30.4.2015/od 05-09/2015

na základe Dohody č. 15/12/054/70 zo 30.11.2015/od 12/2015 do 08/2016

číslo text celkom obec obec celkom uhrada po úhrade

žiadosti obec HM+SF+GAS. požadované EU ŠR od UPSVaR celkom nákl.obce

A poistné 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,00

B iné náklady 79,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -79,32

1 mzda za 05 3021,49 2650,00 2148,60 379,16 2527,76 -493,73

2 OOPP 247,79 247,79 159,83 28,20 188,03 -59,76

3 mzda za 06 3047,38 2650,00 2148,56 379,16 2527,72 -519,66

4 mzda za 07 3008,52 2650,00 2148,60 379,16 2527,76 -480,76

5 mzda za 08 3031,48 2650,00 2148,58 379,16 2527,74 -503,74

6 mzda za 09 2787,47 2385,00 2128,60 375,60 2504,20 -283,27

7 mzda za 10 390,02 286,80 0,00 0,00 0,00 -390,02

8 mzda za 12* 3422,72 3180,00 0,00 0,00 0,00 -3422,72

spolu x 19072,19 16699,59 10882,77 1920,44 12803,21 -6268,98

* Poznámka: za mesiac december 2015 uhradené 9.2.2016

žiadosti obec HM+SF+GAS. požadované EU ŠR od UPSVaR celkom nákl.obce

1 mzda za 12/2015 3422,72 3180,00 0,00 3021,00 3021,00 -401,72

uhradené

NAKLADY za 2015
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2. Kapitálové príjmy:  

 

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

119863,00 91602,50 76,42 

 

Výber: 

Po schválení žiadostí a odsúhlasení dotácií zo ŠR sa investičné kapitálové príjmy sa rozpočtovali 

zmenami rozpočtu a to  rozpočtovými opatreniami pre projekty: 

- v sume 30000 € na rekonštrukciu priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie 

zariadení školského stravovania, 

- v sume 40000 €  na výstavbu multifunkčného ihriska 

- v sume 21602,50 €  na vybudovanie kamerového systému v počte 9 kamier 

(s rozmiestnením: pohľad na vstup do OÚ, pohľad na cestu smerom do obce, zadný vchod 

OÚ, interiérová kamera v OÚ, na vysielači nad obcou, prechod so zástavkou, kaplnka pri 

zástavke, cesta na smetisko, dom smútku). 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 

0,00 66136,74 

 

Výber: 

Odsúhlasenie úverov obecným zastupiteľstvom sa zmeny v rozpočte v príjmových operáciách 

urobili rozpočtovými opatreniami na projekt : 

- modernizácia verejného osvetlenia v obci v sume 62780,28 € , ktorý bude následne splatený 

nenávratným finančným príspevkom z MH SR a v sume  3321, 96 € úver so splatnosťou 5 

rokov zo  SZRB. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

222336,00 232782,81 104,69 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 222336 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 232782,81 EUR, čo predstavuje  104,69 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

79645,00                   108252,81         135,91        

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 79645,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 108252,81 EUR, čo predstavuje  135,91 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 

Z rozpočtovaných 26500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 45061,21 EUR, čo 

je 170,04 % čerpanie.  

Nárast ovplyvnilo: vytvorenie 6 pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie s trvalým pobytom v obci. Bola uzatvorená Dohoda  o službách zamestnanosti 

v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania Uo“ Z s UPSV a R v Prievidzi od 1.5.2015 

do 30.9.2015 . Druhá Dohoda o službách zamestnanosti v rámci národného projektu „Šanca na 

zamestnanie „ s UPSV a R v Prievidzi uzatvorená od 01.12.2015 do 31.8.2016 , vytvorených  6 

pracovných miest, 5% z celkového objemu prispieva obec na mzdové prostriedky , navýšenie  

mzdových prostriedkov pre starostu a hlavného kontrolóra obce v súlade so zákonom o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a podľa zverejnenia ŠÚ SR o priemernej 

mesačnej nominálnej mzde zamestnanca hospodárstva SR , pracovníkov OcÚ.  

Celkom: 1 starosta obce, 1 pracovník obecného úradu, 1 hlavný kontrolór obce, 1 pracovník na 

dohodu, 5 poslancov a 6 „aktivačných“ pracovníkov. 

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

 

Z rozpočtovaných  10026 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10206,38 EUR, čo je 

101,79 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

 

Z rozpočtovaných34590 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 45653,84 EUR, čo je 

131,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, vodné, 

stočné, telekomunikačné výdavky ,cestovné náhrady, materiál, dopravné, rutinná a štandardná 

údržba, ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

 

Z rozpočtovaných 3729 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2821,35 EUR, čo 

predstavuje 75,65 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami: 

 

Z rozpočtovaných  4800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 4510,03 EUR, čo 

predstavuje 93,95 % čerpanie.  

 

Splácanie úrokov z úverov v roku 2015: 

- ŠFRB  bytový dom č. 112 uhradené ročné úroky vo výške:   4119,72 € 

- SZRB 5 ročný úver – ČOV uhradené ročné úroky:      331,55 € 

- SZRB  úverové účty – rekonštrukcia verejného osvetlenia:       58,76 € 
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2) Kapitálové výdavky : 

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

126171,00              107844,60              85,47     

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 126171 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 107844,60 EUR, čo predstavuje 85,47 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Preinvestované na projektoch v roku 2015: 

Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:  

- Kamerový systém I. etapa:      25923,00 € 

- Rekonštrukcia a modernizácia verejného  osvetlenia:   63141,60 € 

- Dostavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.   180,00 € 

- Výstavba multifunkčného ihriska:     600,00 € 

- Rekonštrukcia nebytových priestorov pre potreby MŠ:   18000,00 € 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

16550,00                  16685,40                100,81  

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 16550 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 16685,40 EUR, čo predstavuje 100,81 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Splácanie istiny úverov v roku 2015: 

- ŠFRB  bytový dom č. 112 ročná istina splatená v sume:    12365,40 € 

- SZRB 5-ročný úver za ČOV ročná istina splatená v sume:     4320,00 € 

 

4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
Informácia o schodku/ prebytku rozpočtu 

   I. celkový schodok/ prebytok  vrátane finančných operácii (FO) 

    Schv. rozpočet Rozp. po zmenách skutočnosť 

celkové príjmy 222366,00 334637,07 287061,57 

celkové výdavky 222366 305504,28 232782,81 

celkový schodok/prebytok 0,00 29132,79 54278,76 

        

II. Celkový schodok/ prebytok  - po vylúčení 
finančných operácii  (FO) 

   Schv. rozpočet Rozp. po zmenách skutočnosť 

celkové príjmy bez finančných operácii 222366,00 242577,33 220924,83 

celkové výdavky bez finančných operácii 205816,00 288818,88 216097,41 

celkový schodok/prebytok bez finančných operácii 16550 -46241,55 4827,42 

        

III. Bežný schodok/prebytok 

  Schv. rozpočet Rozp. po zmenách skutočnosť 

spolu bežné príjmy 102503,00 129372,33 129322,33 

spolu bežné výdavky 79645,00 108385,42 108252,81 

príjmy- výdavky ( schodok/prebytok) 22858,00 20986,91 21069,52 
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O výsledku hospodárenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri záverečnom účte obce. 
 

 
 

   Peňažné prostriedky a plnenie rozpočtu 

 

 

 + rozpočtové príjmy 287 061,57 

 

 

 - rozpočtové výdavky 232 782,81 

 

 
KZ účtov 221, 211 k 31.12.2015 54 278,76 

 
    

 

Vylúčenie dotácii z celkového hospodárenia: 

      

 

Hospodárenie celkom: 54 278,76 

 

 

NFP Úrad vlády SR IHRISKO – vylúčenie z VH 40 000,00 

 

 

KPT z MŠVV a Š SR dotácia MŠ – vylúčenie z VH 12 000,00 

 

 

z toho :  fin. prostriedky na bankových účtoch  k 

31.12.2015 2 278,76 

 

 

z toho :  fin. prostriedky  nevyčerpané  dotácie  k 

31.12.2015 52 000,00 

 

 

REK.: fin. prostriedkov na bankových účtoch: 

  

 

221-1 BÚ vlastné prostr. 2 274,44 

 

 

221-04 BÚ - MŠ vlastné prostr 4,32 

 

 

Spolu: vlastné prostriedky na bankových účtoch 2 278,76 

 

    

 
Bankové účty k 31.12.2015:     €                                     221 - AU 

 

 

1) 915728382/ 0200 43 704,96                           221 – 1 OU 

 

 

2) 3126757459/0200 12 996,05                           221 – 1-  4 bytový dom 

 

 

3) 3517248256/0200 12 004,32                           221 -1 -04 MŠ 

 

 
všetky bankové účty vo VUB 68 705,33 

  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 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        0,00 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok , uzn.č.24/2015 

     8,76      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

  

      0,00       

KZ k 31.12.2015       8,76       

 

 

Fond  rozvoja 

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. 
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Fond rozvoja Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  1281,62       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

00,00      

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 

- uznesenie č. 29/2015  zo dňa 15.6.2015   

použitie na mimoriadnu okolnosť – zosuv svahu cesty   

00,00       

KZ k 31.12.2015 1281,62       

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa  pre 

zamestnávateľov , ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  v z.n.p   

a  Zásady obce. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 97,38   

Prírastky - povinný prídel -  1,05   %                                                255,41         

Úbytky   -  stravovanie                     104,50   

               - ostatné úbytky                                                108,15    

KZ k 31.12.2015 140,14 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv 

Povinnosť vytvárať fond vyplýva zo zákona č. 182/1993 Z. z. a zákona č. 443/2010 Z. z. 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 3502,73   

Prírastky – tvorba 0,5% nákl.na obst. náj. byt.                             3360,00         

Úbytky   -  čerpanie – VZN č. 4/2013                     1177,11   

KZ k 31.12.2015 5685,62 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015  v € KZ  k  31.12.2015 v € 

Majetok spolu 905595,89 1258054,39 

Neobežný majetok spolu 882824,08 1173632,38 

z toho :   

Dlhodobý hmotný majetok 809078,08 1099886,38 

Dlhodobý finančný majetok 73746,00 73746,00 
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Obežný majetok spolu 22198,14 83839,15 

z toho :   

Zásoby 6386,05 6498,61 

Dlhodobé pohľadávky 570,00 5236,31 

Krátkodobé pohľadávky  2570,51 3398,90 

Finančné účty  12671,58 68705,33 

Časové rozlíšenie  573,67 582,86 

 

Prehľad  pohľadávok voči obci: 

 

p.č. Pohľadávky podľa doby splatnosti Zostatok 2015

1 "Pohľadávky v lehote splatnosti z toho:"   8 635,21

2 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane   3 398,90

3 Pohľad so zostat dobou splat od 1-5 rokov vrátane   5 236,31

4 Pohľ so zostat dobou splatnosti dlh ako5 rokov    0,00

5 Pohľadávky po lehote splatnosti    0,00

6 "Spolu (súčet zo  súvahy)"   8 635,21  
Rozpis jednotlivých pohľadávok rozpísaný v inventúrnych súpisoch a predložený na rokovanie obecného 

zastupiteľstva na 23.3.2016. 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 v € KZ  k  31.12.2015 v € 

Vlastné imanie a záväzky spolu 905595,89 1053065,26 

Vlastné imanie  264444,66 289177,82 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  1748,39 1748,39 

Výsledok hospodárenia  262696,27 287429,43 

Záväzky 440436,18 552241,94 

z toho :   

Rezervy  55,00 609,51 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 52000,00 

Dlhodobé záväzky 410814,20 418015,12 

Krátkodobé záväzky 14966,98 5235,07 

Bankové úvery a výpomoci 14600,00 76382,24 

Časové rozlíšenie 200715,05 211645,50 
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Obec má na sklade materiál k 31.12.2015 v hodnote v €: 6498,61. 

Na podsúvahových účtoch majetok v hodnote k 31.12.2015 v €: 7802,83. 

REKAPITULÁCIA k 31.12.2015:

Majetok / účtovná cena  v € / =účty 021,022,023,028,029,031,063:

účet PS k 1.1.2015 prírastky úbytky oprávky/odpisy UC k 31.12.2015 ZC-MA  k 31.12.2015

ú:021/-081 806675,88 67542,24 0,00 170573,97 874218,12 703644,15

ú:022/-082 11787,38 1712,50 0,00 10204,38 13499,88 3295,50

ú:023/-083 1220,47 700,00 0 1310,47 1920,47 610,00

ú:028/-088 20741,25 865,72 217,19 19106,04 21389,78 2283,74

ú:029/-089 7273,78 0,00 0 2565,78 7273,78 4708,00

ú:031 131954,62 0,00 0,00 0,00 131954,62 131954,62

ú:032 165,97 0,00 0,00 0,00 165,97 165,97

ú:063 73746,00 0,00 0,00 0,00 73746,00 73746,00

spolu 1053565,35 70820,46 217,19 203760,64 1124168,62 920407,98  
Hospodársky výsledok hospodárenia ( výnosy mínus náklady) 

 
Výber - zaradenie do majetku:  tablet Lenovo, píla motorová, drevené exteriérové detské ihrisko, predajné stánky, 

motorové vozidlo Fábia, , laminovač , európska vlajka, PC s príslušenstvom, záclony do budovy kultúrneho domu, 

stolnotenisový stôl, verejné osvetlenie 

Výber – vyradenie z majetku:  kusový interiérový nábytok, obrusy, plastová sm. nádoba 

 

  

účt. 

sk. 

Z vybraných položiek v celých € 2015 

50 Spotrebované nákupy – materiál, média,.... 15300 

51 Služby – opravy a udržiavanie, cestovné, reprezentačné,.. 11547 

52 Osobné náklady – mzdy, zákon.sociálne a zdrav.poistenie 60581 

53 Ostatné dane a poplatky 55 

54 Ostatné  náklady .na prevádzkovú činnosť 1232 

55 Odpisy, rezervy a opravné  položky  31446 

56 Finančné náklady – úroky a ostatné finančné náklady 5734 

57 Mimoriadne náklady 0 

58 Náklady  na BT – náklady z rozp. obce (SOcÚ Bojnice)  1651 

Spolu: 127546 

  

60 Tržby za vlastné výkony a tovar 323 

61 Zm. stavu vnútr. zásob 0 

62 aktivácia 0 

63 Daňové  a colné výnosy  - výnosy z poplatkov 85397 

64 Ostané výnosy z prevádzkovej  činnosti obce 23634 

65 Zúčtovanie rezerv a opr. položiek 1 

66 Finančné výnosy - úroky 3 

67 Mimoriadne výnosy 0 

68 Výn.z BT a ro.pr.v RO 0 

69 Výnosy z BT a rozp. príjmov z obcí 42921 
 VH pred zdanením +24733 

 Splatná daň z príjmov 0 

Spolu: 152279 
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Hospodársky výsledok  zaúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov.(o nákladoch a výnosoch sa účtuje nezávisle od príjmov a výdavkov). 

Výber  nákladov  - prehľady 

 

Prehľad  – nakladanie s odpadmi : 
text príjmy v € náklady v € vývoz kg/litre pozn./likvidácia

poplatky za KO a DSO - plnenie 6762,68 0 26 74475 Vepos NY

príjem z Recykl.fondu 199,00 0 papier: kat.č.:20 01 01 2 1183 Metsa Tissue Slovakia

príjem za separ. odpad /protok. o vyr.54,61 0 11 2880 Vepos NY

uloženie a likvidácia 0 3269,00 11 2200 Vepos NY

odvoz 0 1972,39 12 800 Kontajner pri OcU

separ.+nebezpečný 0 638,94 2 7228 Vepos NY

velkoobjemový kont. 0 191,86 1 670 Elektro-rec. BB

ostatné náklady 0 944,10 1 250 Zb.suroviny

spolu 7016,29 7016,29 x 89686 OcÚ

el.odpad/kat.č.:20 01 35-6, : R4

železo,plech

Celkom odpad za všetky zl.v kg

druh odpadu

zmes.odpad:20 03 01

plasty:kat.č.:20 01 39

sklo:kat.šč.20 01 02

textil: kat.č.:20 01 11

objemový odpad: 20 03 07

 
 

 
Prehľad  - poistenie majetku v UNION poisťovni: 

p.č. poistné za majetok a škody suma v € náklady  2015 

1 Bytový dom č. 112 210,20 poistenie majetku 

2 obecná budova č. 39 445,64 poistenie majetku 

3a obec - za škodu 19,11 poistenie za škodu 

3b obec - za škodu 87,64 poistenie za škodu 

4 aktivační prac.s UPSVaR 36,00 počas aktiv. prác 

5 AUTO 40,00 motor. vozidlo PD 992 FF 

6 kamerový systém 18,50 majetok 

7 verejné osvetlenie a rozhlas súbor 8,86 majetok 

x spolu: 865,95 x 

 

 

Prehľad  - nákladov za ročné členské: 

 
 

AUDIO / verej.prenos zvuk.záznamov                        2015 v €

Slovgram Bratislava 33,50

SOZA Bratislavav 14,28

spolu: 47,78  
 

Členstvo v: 2015 v € 

1. ZMOS Bratislava 71,28 

2. RVC Nitra 130,00 

3.  ZMO HN 85,97 

4. RKC Prievidza 30,00 

5. MAS region Magura-Strážov 0,00 

5. CK Horná Nitra-Bojnice 200,00 

6. Združenie hlavných kontrolorov 1,09 

Spolu za ročné členstvá:  518,34 

propagácia regionu 

x 

pomerná časť-ref.Obec Kanianka 

text 

celoslovenské zastupovanie 

informačno - vzdelávací servis 

regionálne zastupovanie 

podpora kult.akcií v regione 

propagácia mikroregionu 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám -úvery 76382,24                   EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)           399606,87 EUR 

- voči dodávateľom  (úč.:321,326)                5235,07                   EUR 

- voči štátnemu rozpočtu a subj. VS 52000,00                   EUR 

- voči zamestnancom    00,00                   EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu              00,00 EUR 

- ostatné (rezervy, fondy, zábezpeka)          19017,76                  EUR 

 

Prehľad bankových úverov obce : 

1) Bytový nájomný dom a ČOV (so spoluúčasťou obce): 

Komerčný úver zo SZRB  20000,00 €  splatnosť do 2.5.2018, úroková sadzba  2,539% v r. 

2015 

2013  splátky  1080,00 € ostáva zaplatiť:   18920,00 €  

2014  splátky  4320,00 € ostáva zaplatiť:  14600,00 € 

2015  splátky  4320,00€ ostáva zaplatiť  10280,00 € 

 

Úver zo ŠFRB 427113,00 € splatnosť do 30.10.2043, úroková sadzba 1,00 % 

2013  splátky  2818,49 ostáva zaplatiť:  424294,51 € 

2014  splátky  12322,24 ostáva zaplatiť:  411972,27 € 

2015  splátky  12365,40 ostáva zaplatiť  399606,87 € 

 

2) Verejné osvetlenie – spoluúčasť obce: 

Úver zo SZRB 3321,96 € splatnosť do 31.12.2020, úroková sadzba 1,80% 

2015 splátky  0,00 €  ostáva zaplatiť    3321,96 € 

 

Úver so SZRB 62780,28 € splatnosť  do úhrady NFP zo ŠR  

2015 splátky  0,00 €  ostáva zaplatiť 62780,28 € 

 

Modernizáciou a rekonštrukciou v roku 2015 boli navýšené svetelné body na  verejnom osvetlení 

na celkový počet  96 ks . 

 

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. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

p.č. 
Poskytnuté 
fin.pr. v € 

Skut.použité 
fin.pr. v € Rozdiel v € poznámka  

1. 
100,00 100,00 

00,00 transferový príspevok poskytnutý FO,uzn.OZ142/2014 

2. 
200,00 200,00 

00,00 transferový príspevok poskytnutý PO, uzn.OZ142/2014 

3. 
350,00 350,00 

00,00 transferový príspevok poskytnutý PO, uzn. OZ 16/2015 
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K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.1/2012 

o dotáciách a uzatvorenými zmluvami č.70/2015, 91/2015. 

Obec prispela zo svojho rozpočtu na spoločný stavebný úrad Bojnice, v roku 2015 celkom: 

598,85 € . 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) obec nemá založenú rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu 

b) usporiadanie voči: štátnemu rozpočtu , štátnym fondom, rozpočtom iných obcí 

 

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. 

 

 

- Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia 

- Obec nemá založenú žiadnu organizačnú zahraničnú zložku 

- Obec neposkytla žiadne záruky právnickým organizáciám ani fyzickým osobám 

- Obec nemá programový rozpočet (v zmysle § 4 ods.5 zák.č.583/2004 Z. z. o rozp. pravidlách) 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu štátnym fondom, rozpočtom iných obcí: 

 
Rekapitulácia  súpis/zúčtovanie:

p.č. predpis v € úhrada v € rozdiel v € poznámka /využitie

1. 401,76 401,76 0,00 ŠR BT - "stavebný"

2. 40,45 40,45 0,00 ŠR BT -"životné prostr."

3. 640,00 640,00 0,00 ŠR BT "Referendum 2015"

4. 1920,44 1920,44 0,00 ŠR - refundácie UPSVaR Prievidza / Dohoda 15/12/054/40

5. 10882,77 10882,77 0,00 ŠR/EÚ - refundácie UPSVaR Prievidza / Dohoda 15/12/054/40

6. 142,56 142,56 0,00 ŠR BT -"register obyv."

7. 21602,5 21602,5 0,00 ŠR / NFP /PPA kamerový systém v obci Šútovce

35630,48 35630,48 0,00 x

8. 30000,00 18000,00 12000,00 ŠR MŠVVaŠA SR -MŠ  prefinanc. do roku 2016 v sume: 12000,00€

p.č. predpis uhradené rozdiel použitie

9. 602,40 602,40 0,00 ŠR - "osobitný príjemca"

10. 717,12 717,12 0,00 SOcU -spolčný stavebný úrad Bojnice z rozpočtu obce

11. 40000,00 40000,00 40000,00 ŠR Vláda SR dotácia na multif. ihrisko -prefinanc. v roku 2016: 40000,00€

Bežné transfery s nulovým zostatkom boli zúčtované podľa pokynov pridelenia a účelu použitia.  
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 10. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo  uznesením č......../2016 

berie na vedomie  
Správu hlavného kontrolóra za rok 2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č........./2016 

berie na vedomie  
Správu nezávislého audítora k celoročnému hospodáreniu obce za rok 2015. 

 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č......./2016 

schvaľuje  
Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie obce Šútovce za rok 2015 

bez výhrad*/s výhradami  – pomenovať dôvody. 

Obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov  

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č......./2016 

schvaľuje  
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu  

vo výške .................... EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh Záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.  

Po spracovaní sa návrh záverečného účtu obce predložil: 

-hlavnému kontrolórovi obce, ktorý podľa § 18f písm. c) zákona o obecnom zriadení vypracúva odborné stanovisko 

k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 

-na verejnú diskusiu: podľa  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. obec zverejnila návrh záverečného 

účtu obyvateľom na verejnú diskusiu dňa.........2016 na verejne prístupnej informačnej tabuli v obci.  

Po splnení zákonnej povinnosti  sa tento návrh spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce predkladá na 

rokovanie obecného zastupiteľstva.(§ 11 ods.4,b). 

Prerokovanie záverečného účtu (zák. č. 583/2004 Z. z.) sa uzatvára jedným z tých výrokov: 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami – vtedy je obecné zastupiteľstvo povinné prijať konkrétne 

opatrenia na nápravu nedostatkov. 

 Archivácia Záverečného účtu je 5 rokov.  

 


