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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 Veľký Kýr na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný 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 16.1.2015 uznesením č. U-2/2015
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 29.5.2015 uznesením č. U-52/2015
- druhá zmena schválená dňa 31.7.2015 uznesením č. U-67/2015
- tretia zmena schválená dňa 12.11.2015 uznesením č. U-75/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. U-87/2015
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2015 starostky dňa 31.12.2015
Rozpočet obce k 31.12.2015

1.219.772,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1.330.940,00

1.200.772,00
1.600,00
0,00
17.400,00
1.219.772,00

1.310.731,38
2.600,00
13,47
17.595,15
1.330.940,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

581.742,00
22.458,00
51.732,00
563.840,00

633.618,99
40.319,00
49.082,00
607.920,01
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 bez ZŠ s MŠ Veľký Kýr
Rozpočet na rok 2015
1.313.344,85

Skutočnosť k 31.12.2015
1.339.454,94

% plnenia
101,98 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.313.344,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1.339.454,94 EUR, čo predstavuje 101,98 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2015
1.310.731,38

Skutočnosť k 31.12.2015
1.330.580,44

% plnenia
101,51 %

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1.310.731,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1.330.580,44 EUR, čo predstavuje 101,51 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
763.341,83

Skutočnosť k 31.12.2015
789.713,33

% plnenia
103,45 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 651.254,83 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 661.629,67 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,59 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 79.260,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 94.561,84 EUR, čo
je 119,30 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 76.628,79 EUR, dane zo stavieb boli v sume 17.840,25
EUR a dane z bytov boli v sume 92,80 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 64.026,84 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
30.471,17 EUR, preplatky 63,83 EUR.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 24.874,53 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.820,01 EUR, čo je
113,75 % plnenie.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.649,46 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 170,56
EUR.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 126,69 EUR.
Daň za uţívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.449,06 EUR, čo je
96,60 % plnenie.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1.449,06 EUR.
Daň za predajné automaty
Z rozpočtovaných 17,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 17,00 EUR, čo je 100 %
plnenie.
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 29.700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 30.235,75 EUR, čo
je 101,80 % plnenie.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 25.206,16 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
4.930,60 EUR, preplatky 98,99 EUR.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za KO a DSO v sume 4.380,07 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
83.822,00

Skutočnosť k 31.12.2015
88.097,46

% plnenia
105,10 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 50.811,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 52.747,56 EUR, čo
je 103,81 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
4.703,66 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 48.043,9 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 16.250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 17.195,50 EUR, čo
je 122,24 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
450,00

Skutočnosť k 31.12.2015
559,72

% plnenia
124,38 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 450,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
559,72. EUR, čo predstavuje 124,38 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 463.117,55 EUR bol skutočný príjem vo výške
452.209,93 EUR, čo predstavuje 97,64 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
MV SR sekcia verejnej správy Bratislava
MV SR sekcia verejnej správy Bratislava
MV SR centrum podpory Banská Bystrica
Okresný úrad NZ odbor krízového riadenia
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva

Suma
v EUR
35,00
13.500,00
4.000,78
1.000,56
376,65
187,20
390.621,00
245,00
4.177,00
6.060,00
288,00
954,00

Účel
Vymoţené pokuty
Oprava a modernizácia VKD
Matričná činnosť
Register obyvateľstva
ROEP
CO skladník
ZŠ Prenesené kompetencie
ZŠ Dopravné ţiakom
MŠ predškolák
ZŠ Vzdelávacie poukazy
ZŠ Odchodné
ZŠ Ţiaci zo soc. znevýhod. prostr.
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Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NR odbor školstva
Okresný úrad NZ odbor starostlivosť o ŢP
Okresný úrad NZ
Úrad práce, soc.vecí a rodiny NZ prac. Šurany
Úrad práce, soc.vecí a rodiny NZ prac. Šurany
Úrad práce, soc.vecí a rodiny NZ prac. Šurany
PLUS-ŠK

ZŠ Mimoriadne odmeny
ZŠ učebnice
ZŠ výmena okien B pavilón
Ţivotné prostredie
Prezidentské voľby 2015
ZŠ Stravné soc. deti
ZŠ Školské potreby soc. deti
Aktivačná činnosť
Príspevok na stravovanie
3.000,00
dôchodcov nad 70 rokov

3.658,00
726,00
20.000,00
283,88
1.023,56
1.599,92
365,20
108,18

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
2.600,00

Skutočnosť k 31.12.2015
2.689,60

% plnenia
103,44 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
2.689,60 EUR, čo predstavuje 103,44 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 1.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.000,00 EUR, čo je
100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 1.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.689,60 EUR, čo
predstavuje 105,6 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
13,47

Skutočnosť k 31.12.2015
4.980,62

% plnenia
36975 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 13,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
4980,62 EUR, čo predstavuje 36975 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. U-85/2015 zo dňa 12.11.2015 bolo schválené pouţitie
rezervného fondu v sume 3.600,00 EUR na nákup autobusu Karosa. V roku 2015 boli pouţité
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13,47 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2015
17.595,15

Skutočnosť k 31.12.2015
17.140,92

% plnenia
97,41 %

Z rozpočtovaných beţných príjmov 17.595,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
17.140,92 EUR, čo predstavuje 97,41 % plnenie.
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Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
370,94 EUR
Školská jedáleň
11.274,88 EUR
Materská škola
4.020,00 EUR
Školský klub detí
1.475,10 EUR
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
-

Skutočnosť k 31.12.2015
-

% plnenia
-

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
723.019,99

Skutočnosť k 31.12.2015
652.427,89

% čerpania
90,23 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 723.019,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 652.427,89 EUR, čo predstavuje 90,23 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2015
633.618,99

Skutočnosť k 31.12.2015
567.814,67

% čerpania
89,61 %

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 633.618,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 567.814,67 EUR, čo predstavuje 89,61 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 154.311,22 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 145.632,13
EUR, čo je 94,37 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov: OcÚ, Garáţe,
Kniţnica, Obecné zastupiteľstvo, Cintoríny, Sociálne sluţby, TJ a ČOV.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 56.503,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 52.925,75 EUR,
čo je 93,66 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 353.938,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 302.587,88
EUR, čo je 85,49 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných 55.841,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 54.546,73 EUR,
čo predstavuje 97,68 % čerpanie.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 13.024,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 12.122,18
EUR, čo predstavuje 93,07 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
40.319,00

Skutočnosť k 31.12.2015
34.581,65

% čerpania
85,77 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 40.319,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 34.581,65 EUR, čo predstavuje 85,77 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemku
Z rozpočtovaných 14.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 14.000,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Nákup autobusu
Z rozpočtovaných 3.600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 3.600,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Realizácia 9 b.j.
Z rozpočtovaných 22.458,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 16.981,65
EUR, čo predstavuje 75,61 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
49.082,00

Skutočnosť k 31.12.2015
48.701,17

% čerpania
99,22 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 49.082,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 48.701,17 EUR, čo predstavuje 99,22 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 49.082,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 48.701,17 EUR, čo predstavuje 99,22 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2015
607.920,01

Skutočnosť k 31.12.2015
597.236,06

% čerpania
98,24 %

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 607.920,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 597.236,06 EUR, čo predstavuje 98,24 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
435.889,08 EUR
Materská škola
90.565,00 EUR
Školská jedáleň
50.922,88 EUR
Školský klub detí
19.859,10 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
-

Skutočnosť k 31.12.2015
-

% čerpania
-

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie

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

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
1.347.721,36
1.330.580,44
17.140,92

1.165.050,73
567.814,67
597.236,06

+182.670,63
2.689,60
2.689,60
0,00

34.581,65
34.581,65
0,00

-31.892,05
150.778,58
7.995,86
142.782,72
4.980,62
48.701,17

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-43.720,55
1.355.391,58
VÝDAVKY SPOLU
1.248.333,55
Hospodárenie obce
150.778,58
Vylúčenie z prebytku
7.995,86
Upravené hospodárenie obce
142.782,72
Prebytok rozpočtu v sume 150.778,58 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
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je upravený o nevyčerpané prostriedky
v sume 7.995,86 EUR následne činí 142.782,72 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 peňaţných 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 beţné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5,87 EUR, a to na :
ZŠ dopravné ţiakom 5,87 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údrţby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 7.989,99 EUR
ktoré je moţné pouţiť 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 60.000,00 EUR.
Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010/*
č.

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

1

PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)

2

v tom: daňové príjmy (100)

Suma
1.355.391,58
792.402,93

3

nedaňové príjmy (200)

105.798,10

4

granty a transfery (300)

452.209,93

5

príjmové finančné operácie (400, 500)

4.980,62

6

z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

4.980,62

7

prijaté úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci (500)

0,00

8

VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)

1.248.333,55

9

v tom: beţné výdavky (600)

1.165.050,73

10

kapitálové výdavky (700)

34.581,65

11

výdavkové finančné operácie (800)

48.701,17

12

Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)

107.058,03

13

Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií
(r.1-r.5-r.8+r.11)

150.778,58

14

Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - )

-13.295,61

15

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - )

-76.131,75

16

Zahrnutie poloţiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)

-89.427,36

17

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)

61.351,22
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Pomocný výpočet riadkov 14 a 15
1. stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
2. stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka
3. stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia
4. stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka

45834,65
59130,26
746095,25
822227

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných 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 pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2015
4.432,96
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
0,00
rozpočtový rok
- z finančných operácií
0,00
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č. U-85/2015 zo dňa 12.11.2015
3.600,00
obstaranie – nákup Autobusu
- ostatné úbytky
4,42
KZ k 31.12.2015
828,54
Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - stravovanie a darčekové poukáţky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
593,04
1.330,40
1.180,06
442,70

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

3.470.223,63

3.479.612,37

Neobeţný majetok spolu

3.039.095,30

2.975.183,01

2.246,20

298,72

2.435.180,78

2.373.215,97

Dlhodobý finančný majetok

601.668,32

601.668,32

Obeţný majetok spolu

428.432,00

501.192,88

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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z toho :
Zúčtovanie medzi subjektami VS

310.998,75

300.231,55

-

-

Krátkodobé pohľadávky

55.436,26

41.576,75

Finančné účty

61.230,75

159.161.58

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

766,24

223,00

2.696,33

3.236,48

Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3.470.223,63

3.479.612,37

Vlastné imanie

1.950.943,31

2.093.711,04

z toho : výsledok hospodárenia

1.950.943,31

2.093.711,04

859.119,76

751.643,45

12.984,80

520,00

13,47

5,87

Dlhodobé záväzky

692.977,28

661.072,70

Krátkodobé záväzky

104.293,63

64.618,30

48.850,58

25.426,58

660.160,56

634.257,88

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

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 dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné
- zábezpeka byty
- Sociálny fond
- Rezerva na audit

20.368,33 EUR
11.002,72 EUR
7.365,16 EUR
663,63 EUR
22.876,42 EUR
442,70 EUR
520,00 EUR
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Poskytovateľ
úveru

Prima banka
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB

Účel

Rekonštrukcia ZŠ
6 b.j.
2x6 b.j.
9 b.j.

Výška
prijatého úveru

Výška
úroku

158.163,00 2,681%
127.431,00
1%
438.160,00
1%
408.873,99
1%

Zostatok
k 31.12.2015

Splatnosť

25.426,58
91.869,05
314.515,87
256.587,12

r. 2017
r. 2033
r. 2036
r. 2042

Celková zadlţenosť obce
Celková zadlţenosť obce k 31.12.2015 predstavuje 2,15 % zistených podielom stavu bankových
úverov k 31.12.2015 t.j. 25.426,58 € a skutočných beţných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka t.j. roku 2014 vo výške 1.181.415,87 €.
Celková zadlţenosť obce k 31.12.2015 je 2,15 %, čo je v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Suma ročnej splátky 23.424,- € a úrokov 1.057,89 návratných zdrojov financovania vrátane
úhrady výnosov vo výške 24.481,89 € činí 2,07 %, čím neprekročila 25 % skutočných beţných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, ktoré boli vo výške 1.181.415,87 €.

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. 70/2005-OZ o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Červený kríţ – beţný transfer
Šachový klub – beţný transfer
HC Keer – beţný transfer
Zdruţenie Maďarských rodičov – beţný transfer
Rybársky zväz – beţný transfer
Poľovnícke zdruţenie Hubert – beţný transfer
Čerda Vin – beţný transfer
Skautský zbor M.Józsefa – beţný transfer
Citarový súbor Mórinca – beţný transfer
Csemadok – beţný transfer
Farský úrad – beţný transfer
Klub dôchodcov – beţný transfer
Jednota dôchodcov – beţný transfer
Telovýchovná jednota TJ FC – beţný transfer

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
900,00
400,00
400,00
1.000,00
200,00
200,00
16.900,00

Suma
skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
900,00
400,00
400,00
1.000,00
200,00
200,00
16.900,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-4-
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K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so zásadami obce
Veľký Kýr o poskytovaní transferov z rozpočtu obce schválené uznesení obecného
zastupiteľstva č. 70/2005-OZ zo dňa 16.12.2005 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadenej rozpočtovej organizácií
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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
zaloţeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia
MŠ Veľký Kýr
ŠJ Veľký Kýr
ŠKD Veľký Kýr
ZŠ Veľký Kýr
-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

86.388,00
50.922,88
19.859,10
13.329,48

Rozdiel - vrátenie

86.388,00
50.922,88
19.859,10
13.329,48

0,00
0,00
0,00
0,00

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Veľký Kýr

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

426742,47

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

426736,60

Rozdiel - vrátenie
5,87 (dopravné ţiakom,
vyčerpané v r. 2016)

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ
-1-

MV SR sekcia verenej správy

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

Matrika – beţné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
pouţitých
finančných
prostriedko
v
-4-

4.000,78

4.000,78

Rozdiel

-5-

0
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MV SR sekcia verejnej správy
Okresný úrad NZ odbor starostl.
o ţivotné prostredie

Register obyvateľstva

1.000,56

1.000,56

0

283,88

283,88

0

Ţivotné prostredie

Okresný úrad NZ

Voľby 2015

1.023,56

1.023,56

0

ÚPSVaR NZ pracovisko Šurany

Stravné soc. deti

1.599,92

1.599,92

0

ÚPSVaR NZ pracovisko Šurany

Školské potreby

365,20

365,20

0

ÚPSVaR NZ pracovisko Šurany

Aktivačná činnosť

108,18

108,18

0

CO skladník

187,20

187,20

0

20.000,00

20.000,00

0

35,00

35,00

0

13.500,00

13.500,00

0

376,65

376,65

0

Okresný úrad NZ odbor
krízového riadenia
Okresný úrad NR odbor
školstva
Ministerstvo vnútra SR

ZŠ výmena okien B pavilón
Vymoţené pokuty

Ministerstvo financií SR

Oprava a modernizácia VKD

MV SR centrum podpory
Banská Bystrica

ROEP

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Erika Együd

Ing. Judita Valašková
Starostka obce

Vo Veľkom Kýre dňa 9.3.2016
Záverečný účet vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.4.2016
Záverečný účet schválený OZ dňa 31.3.2016, uznesením č. U-27/2016
Záverečný účet obce bol zvesený z úradnej tabule dňa: ..........................................
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