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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 11.12.2014 uznesením č. 62/2014 II
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 26.2.2015 uznesením č. 8/2015 II
- druhá zmena schválená dňa 18.6.2015 uznesením č. 41/2015 II
- tretia zmena schválená dňa 27.8.2015 uznesením č. 63/2015 II
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2015 uznesením č. 95/2015 II
- piata zmena schválená dňa 29.12.2015 uznesením č. 114/2015 II
Rozpočet obce k 31.12.2015

351 730,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
413 810,00

351 730,00
0
0

386 540 ,00
300,00
26 970,00

336.520,00

413 810,00

321.320,00
15.200,00
0
15.210,00

340 010,00
73 800,00
0
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
413 810,00

Skutočnosť k 31.12.2015
418 342,25

% plnenia
101,10

Z rozpočtovaných celkových príjmov 413 810,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
418 342,25 EUR, čo predstavuje 101,10 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
386 540,00

Skutočnosť k 31.12.2015
418 077,25

% plnenia
108,16

Z rozpočtovaných bežných príjmov 386 540,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
418 077,25 EUR, čo predstavuje 108,16 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
365 650,00

Skutočnosť k 31.12.2015
389 143,29

% plnenia
106,43

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 240 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 253 902,30 EUR, čo predstavuje
plnenie na 105,79 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 88 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume97 028,88 EUR, čo
je 109,76 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 426,70 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 89 602,18 EUR a dane z bytov boli v sume.....-........ EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 86 531,81 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 10 497,07. EUR. K 31.12.2015
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 29 041,33 EUR.
Daň za psa 920,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva 0 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 3 900,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 33 392,11 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
11 740,00

Skutočnosť k 31.12.2015
9 454,59

% plnenia
80,53

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 614,30 EUR, čo je
90,15 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 178,95 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 2 435,35 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 8 840,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 840,29 EUR, čo je
77 38 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
2 150,00

Skutočnosť k 31.12.2015
15 773,17

% plnenia
733,64

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 150,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
15 773,17EUR, čo predstavuje 733,64 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, úroky z vkladov,
príjmy z výťažkov lotérií a príjmy z pokút.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 7 000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 706,20
EUR, čo predstavuje 52,95 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Obvodný úrad pre CD aPK
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.
rozvoja
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo financií SR
Obvodný úrad ŽP Trenčín
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
57,11 Stavebný úrad-spoločná úradovňa
1229,46 Stavebný úrad-spoločná úradovňa
1356,00
560,70
123,78
436,26

Školstvo-výchova a vzdelávanie
Referendum 2015
Životné prostredie
Evidencia obyvateľstva

3763,31
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Rozdiel v plnení
a predpise 57,11 EUR predstavuje dotácia z obvodného úradu pre CD a PK, ktorý je zasielaný
priamo na spoločnú úradovňu a neprechádza cez bankový účet obce.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
300,00

Skutočnosť k 31.12.2015
265,00

% plnenia
88,33

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
265,00 EUR, čo predstavuje 88,33 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných ....0..... EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume....0......EUR, čo je
....0.... % plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške ..0.. EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške ..0.. EUR.
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 265,00 EUR, čo
predstavuje 88,33 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných ..0.. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume..0.. EUR, čo predstavuje
..-.. % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
26 970,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
-

Z rozpočtovaných finančných príjmov 26 970,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
...0... EUR, čo predstavuje ...-....% plnenie.
V roku 2015 bol prijatý úver v sume..0.... EUR .
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 64/2015 zo dňa 27.8.2015, bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 26 970,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume...0..... EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
413 810,00

Skutočnosť k 31.12.2015
355 913,58

% čerpania
86,01

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 413 810,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 355 913,58 EUR, čo predstavuje 86,01 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
340 010,00

Skutočnosť k 31.12.2015
283 327,69

% čerpania
83,33

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 340 010,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 283 327,69 EUR, čo predstavuje 83,33 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
6

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 116 740,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 105 266,46
EUR, čo je 90,17 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej
služby a pracovníkov školstva .
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 41.140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 34 031,72 EUR,
čo je 82,73. % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 182.120,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume144.029,51
EUR, čo je 79,09 % 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 ...0.. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume...0.... EUR, čo
predstavuje ..-... % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných ...0....... EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume...0...EUR, čo
predstavuje ...-.... % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
73800,00

Skutočnosť k 31.12.2015
72 585,89

% čerpania
98,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 73 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 72 585,89 EUR, čo predstavuje 98,35 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu:
a) Rekonštrukcia materskej školy
Z rozpočtovaných 70 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 69 735,89
EUR, čo predstavuje 99,62 % čerpanie.
b) Projekt na rekonštrukciu kultúrno-spoločenského strediska
Z rozpočtovaných 3 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2 650,00 EUR,
čo predstavuje 75,71 % čerpanie.
c) Zmena projektovej dokumentácie na komunikáciu k cintorínu kolónia
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 200,00 EUR, čo
predstavuje 66,67 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% čerpania
-

Z rozpočtovaných finančných výdavkov..0.... EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
..0.. EUR, čo predstavuje ..-..% čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
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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
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
418 077,25
418 077,25
0
283 327,69
283 327,69
0
134 749,56
265,00
265,00
0
72 585,89
72 585,89
0
-72 320,89
62 428,67
0
62 428,67
0
0
0
418 342,25
355 913,58
62 428,67
62 428,67

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Prebytok rozpočtu je v sume 62.428,67 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.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015, t.j. výsledok medzi bežnými a kapitálovými
príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami je prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
62.428,67 EUR, zistený podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení a schváleného rozpočtu hospodárenia na rok 2015
a rozpočtových pravidiel obce Pravenec doporučujeme rozdeliť a zaúčtovať nasledovne:

-

tvorbu rezervného fondu(10%)
tvorbu rezervného fondu
tvorba fondu opráv a údržbu majetku obce(25%)
tvorba sociálneho fondu (0,5%)

6.242,87 EUR
40.266,49 EUR
15.607,17 EUR
312,14 EUR
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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-vratka z BÚ
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
90 633,79
12 875,89
25.465,19
-

128 974,87

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond opráv a údržby majetku v zmysle ustanovenia § 15 zákona
č.583/2004 Z.z. v z.n.p. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond opráv a údržby
ZS k 1.1.2015
Prírastky - prírastok z prebytku hosp. r.20l4
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
12 956,86
4 320,77
17 277,63

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a obecné zastupiteľstvo.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel – 1,25
%
- prírastok z prebytku hosp. r.20l4
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
255,37
759,41
86,42
17,90
348,24
392,50
378,36
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AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR
1 118 897,17

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

KZ k 31.12.2015 v EUR
1 160 272,96

920 692,26

941 050,52

Dlhodobý nehmotný majetok

20 184,34

18 001,34

Dlhodobý hmotný majetok

679 303,92

701 845,18

Dlhodobý finančný majetok

221 204,00

221 204,00

Obežný majetok spolu

198 123,97

219 185,54

606,85

708,19

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

49 545,03

7 976,04

Finančné účty

147 972,09

210 501,31

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

80,94

36,90

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 118 897,17

1 160 272,96

Vlastné imanie

1 110 105,68

1 142 112,83

5 244,36

5 244,36

0

0

1 104 861,32

1 136 868,47

3 602,41

13 369,69

Rezervy

0

550,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

255,37

378,36

z toho :

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky

3 347,04

12 441,33

0

0

5 189,08

4 790,44

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje záväzky:
- voči dodávateľom (prij. preddavky a nevyfakt.dod.) 6 800,74 EUR
- voči zamestnancom (sociálny fond)
378,36 EUR
- ostatné (zádržné)
5 649,49 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 9/2011 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Miestna telovýchovná jednota – bežné
výdavky na činnosť.
CVČ – záujmová činnosť detí

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

9300,00

9300,00

0

220,00

220,00

-4-

0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 9/2011
zo dňa 15.12.2011 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Obec mala
povinnosť usporiadať svoje hospodárenie vo vzťahu ku štátnemu rozpočtu.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby, príspevkové a rozpočtové organizácie.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu (ŠR)

Poskytovateľ

Suma poskytSuma
Rozdiel k
nutých
použitých
Účel
31.12.
prostriedkov v prostriedkov v
2015 v €
roku 2015 v € roku 2015 v €
Školstvo
1 356,00
1 356,00
0,00
Evidencia obyvateľstva
436,26
436,26
0,00
Životné prostredie
123,78
123,78
0,00
Referendum 2015
560,70
560,70
0,00

Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Obvodný úrad ŽP Trenčín
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
Stavebný úrad - SOcÚ
Spolu
Obvodný úrad pre CD a PK TrenčínStavebný úrad - SOcÚ

1 229,46
3.706,20
57,11

1 229,46
3.706,20
57,11

0,00
0,00
0,00

Obec usporiadala svoje vzťahy voči ŠR správne vo výške 3.706,20 € prijatých prostriedkov
zo ŠR (FIN 1-12 príjmy) a použitých prostriedkov tiež vo výške 3 706,20 €. Výkaz FIN 1-12
výdavky udáva výšku použitých prostriedkov 3 597,08 €, čo je rozdiel 109,12 €. Použité
prostriedky zo ŠR vo výške tohto rozdielu boli omylom zaúčtované do bežných výdavkov
obce krytých z vlastných zdrojov.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neobdržala žiadne finančné prostriedky od iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neposkytla ani neobdržala žiadne finančné prostriedky od VÚC.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec od 1.1.2015 rozhodnutím obecného zastupiteľstva neeviduje výdavky podľa jednotlivých
programov. Záverečný účet obce na str. 14-15 poskytuje podrobný prehľad o rozpočte a jeho
plnení podľa položiek jednotlivých výdavkov zoradených podľa štatistickej klasifikácie
výdavkov verejnej správy. (Vyhl. 247/2014)
Porovnaním skutočných výdavkov s rozpočtom je vidieť, že obec úlohy plnila a výdavky
neprekračovala. U bežných výdavkov je šetrenie v absolútnej čiastke 56.682,31 € a týka sa
v najväčšej miere klasifikácie „Všeobecné verejné služby“ v čiastke 20.791,14 € ak vylúčime
položku mylné platby 9.600 €, ktorá je krytá príslušnou položkou v príjmoch. Najväčšie šetrenie
je vo výdavkoch na mzdy a s tým súvisiace odvody a na služby.
V cestnej doprave nemuseli byť vynaložené v plnej výške výdavky na údržbu ciest.
V odpadovom hospodárstve je úspora na materiáli, službách a energii.
Výdavky na kultúru, šport, knižnice, sú menšie oproti rozpočtu o 16.780,64 €, a to hlavne
v položkách miezd, odvodov, energiách a službách.
Výdavky na školstvo vykazujú šetrenie 11.923,42 € a výdavky na opatrovateľskú službu
a sociálne zabezpečenie 1.691,33 €, taktiež s úsporou na mzdách, odvodoch a službách.
Kapitálové výdavky sú menšie o 1.214,11 € oproti rozpočtu.
Vysokým šetrením bežných výdavkov bolo zabezpečené plné krytie kapitálových výdavkov
z bežného rozpočtu a nemuseli sa čerpať rozpočtované prostriedky z rezervného fondu.
Celkove sa dá hodnotiť plnenie rozpočtu na také hospodárenie obce ako priaznivé.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 62 428,67 EUR
na:
Tvorbu rezervného fondu v zákonnej tvorbe 10%
6 242,87 EUR
Tvorbu fondu opráv a údržby vo výške 25%
15 607,17 EUR
Tvorbu sociálneho fondu vo výške 0,5%
312,14 EUR
Tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia
40 266,49 EUR

13

Príloha č. 1 záverečného účtu
01 Všeobecné verejné služby
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
prenesené kompetencie
transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania
poistné a príspevok do poisťovní
poštové a telekomunikačné služby
materiál (reprez,noviny,knihy,všeob.mat,...)
dopravné (benzín,údržba auta,PZP,...)
rutinná a štandardná údržba VT a budov
výdavky na referendum 2015, poistné 63,služby (audit,strav,tvorba SF,všeobecné služby,...)
členské príspevky
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti
poplatky a odvody
mylné platby
01.3.1 Všeobecné personálne služby
poistné a príspevok do poisťovní - poslanci OZ
služby (poplatky a odvody, odmeny poslancom OZ)

122 413,00
118 713,00
600,00
3 800,00
58 000,00
21 100,00
3 400,00
4 100,00
2 450,00
2 200,00
1 063,00
17 000,00
5 000,00
900,00
900,00
0,00
2 800,00
800,00
2 000,00

03. Verejný poriadok a bezpečnosť
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
materiál
služby
členské
zabezpečenie kom. Systému PO a BP
rutinná a štandardná údržba (has.prístroje a hydranty)
Odmeny z DVP
Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet Skutočnosť % plnenia
3717,00
3207,35
86,29%
100,00
0,00
0,00%
150,00
38,40
25,60%
1300,00
1277,00
98,23%
1200,00
1025,26
85,44%
250,00
218,74
87,50%
580,00
542,00
93,45%
137
105,95 0,773358

3. Komunikácie
13 400,00
04.5.1 Cestná doprava
13 400,00
rutinná štandardná údržba (zimná údržba MK)
4 000,00
rutinná štandardná údržba (bežná údržba MK a dopr. značenia)
8 400,00
aktualizácia územného plánu
1 000,00

Odpadové hospodárstvo
05.1.0 . Nakladanie s odpadmi
materiál
rutinná a štandardná údržba (kosačka+fréza, det.ihriská)
služby
členské príspevky
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
rutinná a štandardná údržba (údržba kanalizácie)

Rozvoj obcí
06.2.0 Prostredie pre život
prevádzkové stroje, prístroje
všeobecný materiál
pracovné odevy a OOP
poistenie,aktivačná činnosť
06.4.0 Verejné osvetlenie
energie, voda a komunikácie
rutinná a štandardná údržba (údržba VO)

111 221,86
90,86%
98 364,22
82,86%
436,26
72,71%
3 062,06
80,58%
53 081,74
91,52%
17 211,21
81,57%
2 663,67
78,34%
3 356,75
81,87%
1 231,35
50,26%
933,34
42,42%
575,36
54,13%
10 929,32
64,29%
4 883,16
97,66%
10 447,07 1160,79%
847,07
94,12%
9 600,00 2 410,57
86,09%
588,57
73,57%
1 822,00
91,10%

8
8
1
5

158,57
158,57
955,00
383,57
820,00

60,88%
60,88%
48,88%
64,09%
82,00%

47 800,00
47 500,00
4 500,00
200,00
35 800,00
7 000,00
300,00
300,00

43 421,08
43 313,88
2 220,04
16,00
34 754,24
6 323,60
107,20
107,20

90,84%
91,19%
49,33%
8,00%
97,08%
90,34%
35,73%
35,73%

7 920,00
920,00
250,00
400,00
250,00
20,00
7 000,00
6 000,00
1 000,00

5 545,36
202,80
0,00
152,32
50,48
0,00
5 342,56
4 416,75
925,81

70,02%
22,04%
0,00%
38,08%
20,19%
0,00%
76,32%
73,61%
92,58%
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08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08.1 Rekreačné a športové služby
energie, voda a komunikácie
materiál
rutinná a štandardná údržba
služby (súťaže)
transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

59 740,00
17 050,00
5 800,00
100,00
1 700,00
150,00
9 300,00

42 959,36
12 799,20
3 231,32
0,00
245,44
22,44
9 300,00

71,91%
75,07%
55,71%
0,00%
14,44%
14,96%
100,00%

Kultúra
08.2. Kultúrne služby /OD/
energie, voda a komunikácie
materiál
služby (pranie, odmeny z dohôd)
údržba strechy
8.2. Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia
poistné z dohôd
energie, voda a komunikácie
materiál
rutinná a štandardná údržba (objektu KaSS, drobné opravy)
služby (aj odmeny z dohôd)
príspevky na činnosť
8.2. Knižnice
poistné z dohôd
materiál (všeobecný, knihy)
služby (odmeny z dohôd)
8.2. ZPOZ
poistné z dohôd
materiál
odmeny zam. V mimoprac. Pomere
transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
8.3. Vysielacie a vydavateľské služby
poistné z dohôd
rutinná a štandardná údržba miestneho rozhlasu
služby (tlač novín "Pravenčan/ka" a odmeny z dohôd)
8.4. Náboženské a iné spoločenské služby
poistné z dohôd
energie, voda a komunikácie
materiál
rutinná a štandardná údržba
prenájom pozemku od lesov
služby (aj odmeny z dohôd)

42 690,00
17 100,00
9 100,00
1 000,00
500,00
6 500,00
7 530,00
530,00
4 300,00
700,00
500,00
850,00
650,00
2 500,00
200,00
350,00
1 950,00
1 780,00
180,00
1 000,00
500,00
100,00
2 760,00
460,00
500,00
1 800,00
11 020,00
900,00
2 700,00
300,00
1 500,00
120,00
5 500,00

30 160,16
13 794,10
6 526,64
926,15
361,31
5 980,00
3 670,34
208,53
1 505,65
624,37
86,00
597,51
648,28
1 009,79
124,16
295,57
590,06
1 356,56
95,79
770,77
490,00
0,00
2 020,80
344,96
195,84
1 480,00
8 308,57
703,68
1 358,48
71,80
1 309,61
120,00
4 745,00

70,65%
80,67%
71,72%
92,62%
72,26%
92,00%
48,74%
39,35%
35,02%
89,20%
17,20%
70,30%
99,74%
40,39%
62,08%
84,45%
30,26%
76,21%
53,22%
77,08%
98,00%
0,00%
73,22%
74,99%
39,17%
82,22%
75,40%
78,19%
50,31%
23,93%
87,31%
100,00%
86,27%
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09 Vzdelávanie
69 920,00
57 996,58
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie
53 510,00
45 120,53
dotácia zo ŠR - na bežné výdavky 5-ročných - MŠ
1 500,00
1 356,00
mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania
26 500,00
24 919,14
poistné a príspevok do poisťovní
9 300,00
8 991,46
energie, voda a komunikácie
10 050,00
6 309,02
materiál (v tom aj knihy,uč.pom,odevy,hračky-int.vybav)
3 600,00
2 478,65
rutinná a štandardná údržba (budova, hojdačky...)
2 000,00
617,58
služby
560,00
448,68
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho
15 210,00
vzdelávania
12 656,05
mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania
9 700,00
9 081,34
poistné a príspevok do poisťovní
4 050,00
3 115,57
materiál
1 000,00
244,67
služby a nezaradené položky
460,00
214,47
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie
1 200,00
220,00
príspevky na záujmovú činnosť
1 200,00
220,00

82,95%
84,32%
90,40%
94,03%
96,68%
62,78%
68,85%
30,88%
80,12%
83,21%
93,62%
76,93%
24,47%
46,62%
18,33%
18,33%

Sociálna starostlivosť
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania
poistné a príspevok do poisťovní
služby (posudky, poistné-OS,tvorba SF)
transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
10.4.0. Rodina a deti
transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
akcie sociálnej komisie a komisie pre kultúru, šport a vzd.
JFP - živelná pohroma

73,27%
86,99%
94,38%
72,98%
72,06%
67,52%
40,00%
40,00%
15,24%
25,41%

16 500,00
13 000,00
8 700,00
3 400,00
200,00
700,00
1 000,00
1 000,00
2 500,00
1 500,00
1 000,00

12 089,75
11 308,67
8 210,65
2 481,24
144,12
472,66
400,00
400,00
381,08
381,08
0,00 -
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