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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.
Hospodárenie obce sa riadilo v súlade s rozpočtom na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2014 uznesením č. 24/2014
Rozpočet bol zmenený:
- zmena schválená dňa 23.03.2015 uznesením č. 44/2015 a 49/2015
- zmena schválená dňa 29.04.2015 uznesením č. 54/2015 a 55/2015
- zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 119/2015 a 120/2015
- zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2015 starostu dňa 31.3.2015
- zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2015 starostu dňa 30.06.2015
- zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2015 starostu dňa 01.09.2015

Rozpočet obce k 31.12.2015

1265880,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1318571,30

1048685,00
97445,00
97850,00
21900,00
1265880,00

1165699,00
119395,00
65,00
33412,35
1214544,40

659919,00
69735,00
127655,00
408571,00

593279,00
33985,00
124608,00
462672,46

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
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1285159,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1285118,88

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1285159,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1285118,88 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
1165699,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1165664,98

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1165699,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1165664,98 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
626178,00

Skutočnosť k 31.12.2015
626175,45

% plnenia
100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 525692,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 525692,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 57651,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 57650,28 EUR, čo
je 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 35694,54 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 21955,74 EUR a daň z ubytovania bola v sume 2377,20 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 313,71 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1219,15 EUR.
Daň za psa - skutočný príjem k 31.12.2015 bol 1490,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva - skutočný príjem k 31.12.2015 bol 1650,60 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - skutočný príjem k 31.12.2015 bol
37316,97 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
120928,00

Skutočnosť k 31.12.2015
120940,92

% plnenia
100,17

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 105488,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 105504,05 EUR,
čo je 100,30 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za stravné a materské školy v sume
3252,50 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 3855,04 EUR a príjem z prenajatých
budov, priestorov, objektov a pozemkov v sume 50836,76 EUR, príjem z predaja tovarov
a služieb, úroky z vkladov v sume 47559,75 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky, správne poplatky iné platby:
Z rozpočtovaných 15435,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 15436,87 EUR, čo
je 100,02 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
3000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
3002,83

% plnenia
100,09

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3000,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3002,83 EUR, čo predstavuje 100,09 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov vo výške 3002,83 EUR.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 415593,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 415575,78
EUR, čo predstavuje 99,93 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Úrad práce soc.vecí a rodiny
5833,94
Individuálne potreby, rodin.príd.
Voľby do EP, samosprávy a prezidentské
Ministerstvo vnútra SR
1280,00
Ministerstvo vnútra SR
4000,78
matrika
Úrad práce soc.vecí a rodiny
1903,38
Hmotná núdza
Ministerstvo vnútra SR
744,48
REGOP
Okresný úrad Nitra
211,22
Životné prostredie
Okresný úrad Nitra
320,40
Civilná obrana – sklad CO
Krajský školský úrad
3472,00
Materská škola
Krajský školský úrad
390246,00
Základná škola
Úrad práce soc.vecí a rodiny
463,95
Aktivačná činnosť
VÚC
500,00
Kultúrno-športové podujatie
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
119395,00

Skutočnosť k 31.12.2015
119389,10

% plnenia
100,00

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 111395,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 119389,10 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
65,00

Skutočnosť k 31.12.2015
64,80

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 65,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
64,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
33412,35

Skutočnosť k 31.12.2015
33412,35

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 33412,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
33412,35 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Obec má jednu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou a to Základnú školu Zbehy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
751872,00

Skutočnosť k 31.12.2015
735952,39

% čerpania
99,04

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 751872,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 735952,39 EUR, čo predstavuje 99,04 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
593279,00

Skutočnosť k 31.12.2015
577460,36

% čerpania
97,33

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 593279,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 577460,36 EUR, čo predstavuje 97,33 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 189012,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 186902,27
EUR, čo je 97,30 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
opatrovateľskej služby, pracovníkov materskej školy, odmeny obecného zastupiteľstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 70698,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 65311,92 EUR,
čo je 93,00 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 289444,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 282197,26 EUR,
čo je 98,03 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce (plánovanie,
manažment, kontrola, sociálne služby, bezpečnosť, zamestnanosť, komunikácie, odpadové
hospodárstvo, rozvoj obce, vybavenosť, rekreačné a športové služby, kultúra, vzdelávanie MŠ)
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 34925,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 34259,44 EUR,
čo predstavuje 89,12 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 9200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 8789,47 EUR,
čo predstavuje 71,88 % čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
33985,00

Skutočnosť k 31.12.2015
33931,96

% čerpania
99,84

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 33985,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 33931,96 EUR, čo predstavuje 99,84 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Doplnenie kamerového systému
Z rozpočtovaných 6250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 6250,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Prístupová cesta k multifunkčnému ihrisku
Z rozpočtovaných 13735,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 13735,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Licencia na územný plán
Z rozpočtovaných 5800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 5800,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
d)Rekonštrukcia priestorov Materskej školy
Z rozpočtovaných 5200,000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 5147,24 EUR,
čo predstavuje 98,99 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
124608,00

Skutočnosť k 31.12.2015
124560,07

% čerpania
99,46

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 124608,00 EUR bolo na splácanie istiny z prijatých
úverov skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 124560,07 EUR, čo predstavuje 99,46 %
čerpanie. Položky obsahujú splatenie preklenovacieho úveru na prefinancované investičné akcie
a splátky krátkodobého investičného úveru.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
462672,46

Skutočnosť k 31.12.2015
462676,90

% čerpania
100,01

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 462672,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 462676,90 EUR, čo predstavuje 100,01 % čerpanie.
Obec má jednu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou – Základnú školu Zbehy, ktorá
bežné výdavky čerpala na zabezpečenie chodu školy. Patria sem personálne a mzdové výdavky,
energie, tovary a služby a rôzne režijné náklady.
Kapitálové výdavky Základná škola nemala.
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Nerozpočtované operácie :
Nerozpočtované operácie boli použité na tvorbu a čerpanie sociálneho fondu a na platby školskej
jedálne pri MŠ Zbehy.
Jednotlivé položky sú prílohou Záverečného účtu.

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

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
1199077,33
1165664,98
33412,35

1040137,26
577460,36
462676,90

+158940,07
119389,10
119389,10
0,00

33931,96
33931,96
0,00

+85457,14
+244397,21
820,44
243576,77
64,80
124560,07

-124495,27
1318531,23

VÝDAVKY SPOLU

1198629,29

Hospodárenie obce

119901,94
820,44
119081,50

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 243.576,77 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 820,44 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu a zvyšok prebytku
navrhujeme použiť na tvorbu peňažných fondov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 24.357,67 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
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
43267,28
0,00
0,00

KZ k 31.12.2015

43267,28

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

Suma v EUR
4361,33
5345,10
4429,35
500
2977,08

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

5398,906,60

5464813,87

Neobežný majetok spolu

4814142,21

4754260,56

0,00

5800,00

Dlhodobý hmotný majetok

4418749,74

4353068,09

Dlhodobý finančný majetok

395.392,47

395.392,47

Obežný majetok spolu

584.340,91

710185,74

1325,74

751,33

406445,28

393707,50

0,00

0,00

31689,75

31094,71

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
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Finančné účty

144880,14

284632,20

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

423,48

367,57

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie

5398906,60

5464813,87

z toho :

2039171,19

2116189,80

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

2039171,19

2116189,80

Záväzky

667383,49

592736,74

Rezervy

0,00

1700,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

64,80

20820,44

491158,48

477491,96

5651,58

30852,82

170508,63

61871,52

2.692.351,92

2755887,33

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

z toho :

Dlhodobé záväzky
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
zostatok krátkodobého investičného úveru č 501314, splácaného s mesačnou periodicitou,
vo výške
61871,52 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
446469,09 EUR
- voči dodávateľom, faktúry v lehote splatnosti
7711,94 EUR
- voči nájomníkom – zábezpeka na bytové domy 13.676,68 EUR
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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. 4/2013 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
Bežné výdavky

Občianske združenie Zbežanček
Únia žien Andač
Jednota dôchodcov Zbehy
Poľovnícke združenie Zbehy
ZO SČK Zbehy
Zväz zdravotne postihnutým
Kynologický klub Zbehy
Zväz technických športov Zbehy
TJ Slovan Zbehy
CVČ Rišňovce
CVČ farnosť sv. Gorazda

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

300,00
400,00
1550,00
600,00
700,00
400,00
700,00
400,00
12885,00
385,00
110,00

300,00
400,00
1550,00
600,00
700,00
400,00
700,00
400,00
12885,00
385,00
110,00

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

-4-

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

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c) 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.

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
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Rozpočtová
organizácia
Ministerstvo vnútra SR

ÚPSV a R
Obvodný úrad
Ministerstvo vnútra
Krajský školský úrad
ÚPSV a R
Ministertvo
vnútra
SR
Obvodný úrad

Účel

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Kamery
Individ.potreby
Voľby
Matrika
Prenesené komp. ZŠ

Hmotná núdza
REGOP

5000,00
5833,94
1280,00
4000,78
390246,00
1903,38
744,48

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

5000,00
5833,94
1280,00
4000,78
389979,55
1687,43
744,48

Rozdiel

0,00
0,00
0,00
0,00
266,45
215,95
0,00

Životné
211,22
211,22
0,00
prostredie
Obvodný úrad
Civilná obrana
320,40
320,40
0,00
Krajský školský úrad Prenesené komp. 3472,00
2918,01
553,99
MŠ
Rozdiel nevyčerpanej dotácie na dopravné ZŠ vo výške 266,45 EUR bude použitý do 30.03.2016
v rámci pokynov na zúčtovanie. Rozdiel nevyčerpanej dotácie na hmotnú núdzu 215,95 EUR bol
vrátený do štátnej pokladnice.
b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma prijatých
VÚC
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

500,00

500,00

0,00

VÚC Nitra

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Programový rozpočet
Výdavky verejnej správy
Plánovanie, manažment, kontrola
a služby, obecné zastupiteľstvo
Sociálne služby
Opatrovateľská služba, pomoc v HN
Bezpečnosť

Rozpočet
372299,00

Skutočnosť
367570,95

% plnenia
98,73

25126,00

23950,46

95,32

24525,00

23314,13

95,06

535,00
37239,00

509,45
36255,03

95,22
97,36

53096,00
54435,00

51551,35
53338,61

97,09
97,99

38442,00

38052,26

98,99

Verejné osvetlenie, CO, požiarna ochrana

Zamestnanosť
Komunikačná infraštruktúra
Údržba a výstavba miestnych komunikácií

Odpadové hospodárstvo
Rozvoj obce, občianska vybavenosť
Rozvoj bývania, domy smútku,
zásobovanie vodou, zdravotníctvo
Rekreačné a športové služby
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Kultúra
Kultúrne služby a akcie, knižnice,
vydavateľské služby, transfery
občianskym združeniam na
kultúrno-spoločenskú činnosť
Vzdelávanie

18329,00

17389,43

94,87

127846,00

124020,72

97,01

Materská škola – mzdy a odvody,
prevádzka MŠ, školská jedáleň pri MŠ

Obec vypracovala a upravovala rozpočet v závislosti od priorít a potrieb obce. Na
základe rokovaní obecného zastupiteľstva sa stanovili ciele a priority, ktoré bolo
potrebné riešiť. V zmysle návrhov a potrieb bol rozpočet operatívne upravovaný a
prispôsobovaný potrebám a cieľom obce. Obec sa snažila riadiť pokynmi
a vypracovaným rozpočtom, čo sa odzrkadlilo aj na čerpaní rozpočtu za rok 2015. Obec
postupovala v zmysle programového rozpočtu a naplnila jednotlivé programy rozpočtu
obce viď. tabuľka programového rozpočtu.

Vypracovala: Andrea Horková

Predkladá: Ing. Ivan Habiňák
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