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za rok 2015

V Devičanoch , február 2016

Záverečný účet obce za rok 2015
OBSAH :
1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Hospodárenie obce za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
9. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Obce Devičany za rok 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2014 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 podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3.11.2014, uznesením č.69/2014.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 24.4.2015 uznesením č. 2/2015
- druhá zmena schválená dňa 17.8.2015 uznesením č. 4/2015
- tretia zmena schválená dňa 9.12.2014 uznesením č. 7/2015

Rozpočet obce k 31.12.2015 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjekt.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

119443
112744

Rozpočet
po zmenách
171948,42

6699,00
0
119443

128.145,80
22517,00
21285,62
0
134,511,93

111244
6699,00
1500
0
Vyrovnaný

112808,85
20203,08
1500
0
Prebytkový

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v celých €
Rozpočet na rok 2015
119443,00

Skutočnosť k 31.12.2015
171949,17

% plnenia
100%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
112744,00

Skutočnosť k 31.12.2015
128146,55

% plnenia
100

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 51.500,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 62081,77 €, čo predstavuje plnenie na 110
%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29.649,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 30457,68 € , čo je
100,71 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27527,23 €, dane zo stavieb boli
v sume 2930,45 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
1180,26 €.
c) Daň za psa 267,30 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 50,50 eur
e) Daň za nevýherné hracie prístroje ........-...............
f) Daň za predajné automaty .......-...........
g) Daň za ubytovanie .......-.............
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov ........-.............
i) Poplatok z reklamy .......-..................
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2.520,00 €
k) Daň za jadrové zariadenie 17.925,25 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
9.790,-

Skutočnosť k 31.12.2015
12953,70

% plnenia
130 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8.800 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 9164,82 €, čo je 116 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1975,55 € a príjem z prenajatých
budov, priestorov a objektov v sume 7189,27 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 300,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 943,00 €, čo je
100 % plnenie.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2015
1500

Skutočnosť k 31.12.2015
1890,35

% plnenia
100 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
10

Poskytovateľ
MDV a RR
MV SR – sekcia verej.správy
NSK Nitra
Obvodný úrad Nitra
MV SR
Krajský stavebný úrad
Grant FO,PO
SPOLU:

Suma v €
17,02
130,02
400
36,89
640,00
366,42
300
1890,35

Účel
Dotácia cesty
Dotácia na EO
Šport
Dotácia na ŽP
Dotácia voľby
Spoločný stavebný úrad
Výročie obce

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
22517,00

% plnenia
%

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 22517,00 €.
c) Granty a transfery
V roku 2015 naša obec nezískala žiadne kapitálové granty a transfery.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
3399

Skutočnosť k 31.12.2015
21285,62

% plnenia
108 %

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
V roku 2015 v našej obci nebola žiadna rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v celých €
Rozpočet na rok 2015
119443,00

Skutočnosť k 31.12.2015
121549,05

% plnenia
100 %

5

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
111.244,-

Skutočnosť k 31.12.2015
100009,44

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Organizácie
Služby občanom
Kultúra,akcie
Bývanie a občianska vybavenosť
Akcie
Rozvoj obce
Spolu

% plnenia
90 %

Rozpočet
56296
2715
21570
4092
3029
1878
21664

Skutočnosť
58573,17
2587,07
15416,41
3554,48
2957,63
2308,65
14612,03

% plnenia
100
90
72
86
97
100
68

111244

100009,44

90

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 25439,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 26139,74 €, čo je
101 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ+ odchodné starostka.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10.922,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 15076,86 €, čo je
138 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 76.067,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 62.970,63 €, čo je
94,4 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1.500,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1983,52 €, čo
predstavuje 132 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1.500,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1336,53 €, čo
predstavuje 89 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
6699

Skutočnosť k 31.12.2015
20203,08

% plnenia
100

v tom :
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Funkčná klasifikácia
rozpočet
skutočnosť
Projekty
6699
0,00
Kúpa rod.domu 148
0
4000,00
Rekonštrukcia požiar.zbrojnice
0
10967,02
Bleskozvod COOP,pl.kotol
5236,06
Spolu
6699
20203,08
Kapitálové výdavky sú kryté aj z prebytku hospodárenia obce z roku 2015.
a) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj objektov
Ide o nasledovné investičné akcie :
Zakúpenie rodinného č.d. 148, II. splátka 4000,- eur
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 10967,02 eur,
Bleskozvod COOP,POŠTA 2943,77 Plyn. kotol 2292,29 eur
b) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obce
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Oprava schodov na Bytovke 1899,99 €

% plnenia

100

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
1500

Skutočnosť k 31.12.2015
1336,53

% plnenia
89%

Z rozpočtovaných 1.500,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov voči ŠFRB bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2015 v sume 1336,53 €, čo predstavuje 85,19 %.

4. Hospodárenie obce za rok 2015
Rozpočet 2014
po zmenách
v€

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Hospodárenie obce za rok 2015

Skutočnosť
k 31.12.2014
v €

171948,42

171949,17

128145,80
22517,00
21285,62
0
134511,93

128146,55
22517,00
21285,62
0
121549,05

112808,85
20203,08
1500
0
0

100009,44
20203,08
1336,53
0
Prebytok
50400,12

Vyčíslenie výsledku hospodárenia obce za rok 2015
a/ Pre potreby vyčíslenia prebytku rozpočtu obce za rok 2015 sa uplatnila jednotná metodika
platná pre Európsku úniu „ESA 95“ v súlade s ustanovením §4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení poslednej novely zákona
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č. 426/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
Takto vyčíslený zisk hospodárenia za rok 2015 z rozpočtu obce bol vo výške
-10885,58 €.
Tabuľka:
Ministerstvo financií SR
Sekcia rozpočtovej politiky
Odbor rozpočtovej regulácie
Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95
Číslo
riadku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)
PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)
v tom: daňové príjmy (100)
nedaňové príjmy (200)
granty a transfery (300)
príjmové finančné operácie (400, 500)
z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
(400)
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)
v tom: bežné výdavky (600)
kapitálové výdavky (700)
výdavkové finančné operácie (800)
Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)
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Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných
operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)

14

Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r.15 - r.16)

15
16

17
18
19

stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r.19 - r.18)
stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia
stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka

20

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)

21

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)

(v eurách)
Suma
171949,17
113302,50
35470,70
1890,35
21285,62
21285,62
0
121549,05
100009,44
20203,08
1336,53
50400,12
30451,03

100,46
22285,14
22184,68

-7342,41
39901,03
47243,44

7241,95
37692,98

b/ Na účely tvorby rezervného fondu pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a/, b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli:
1/ Bežné príjmy
128681,95 €
Bežné výdavky
106989,20 €
Výsledok hospodárenia obce z bežného rozpočtu je vo výške = + 21692,75 € - prebytok
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2/ Kapitálové príjmy
815,28 €
Kapitálové výdavky
37839,65 €
Výsledok hospodárenia obce z kapitálového rozpočtu je vo výške = -37024,37 € - schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 37024,37 € bol čiastočne vykrytý zo zostatku finančných
prostriedkov predchádzajúceho roka a vo výške 37839,65 € z prebytku hospodárenia bežného
rozpočtu r. 2014.
Vyčíslenie výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami rozpočtu obce
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 z. n. p. je
celkový výsledok hospodárenia schodok vo výške 14868,96 €.
c/Výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva
k 31.12.2014 je vo výške -2592,87 € - strata.

vyčíslený v súvahe za bežné obdobie

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2014

17.484,90

Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.

zo dňa ......... nákup budovy

- uznesenie č.

zo dňa ......... splácanie istiny

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

8,71
0

0
55,62
17.437,99

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2014

319,03
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Prírastky - povinný prídel - 1,05

%

93,92

Úbytky - príspevok na stravovanie

0

- ostatné úbytky ochran.zdrav.pomôcky

62,93

KZ k 31.12.2014

350,02

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

1080955,39

1103880,58

Neobežný majetok spolu

1004268,50

1042429,10

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

935490,70

973651,30

Dlhodobý finančný majetok

68.777,80

68.777,80

Obežný majetok spolu

76228,86

61061,37

Zásoby

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

20557,29

21961,25

Finančné účty

55671,57

39100,12

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

458,03

390,11

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

663564,02

656282,62

Vlastné imanie

414540,01

411947,14

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

409.048,82

414.540,01

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia

1
0

Záväzky

42.970,51

51584,83

420

450

0

54

Dlhodobé záväzky

38775,53

36192,37

Krátkodobé záväzky

3774,98

14888,46

0

0

206053,50

192750,65

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 neeviduje žiadne záväzky.
Obec má dlhodobý úver ( ŠFRB) na 5 BJ s dobou splatnosti do r. 2032, splátky úveru
a splátka úrokov a istiny je mesačná 247,36 eur.
Zostatok úveru k 31.12.2014 je 37.174,76 €.

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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 k 31.12.2014 má vysporiadané finančné vzťahy voči všetkým subjektom uvádzaných
v bode a/ až f/.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Obec k 31.12.2014 neeviduje voči ŠR žiadne záväzky. Všetky finančné prostriedky prijaté so
ŠR účelovo vyčerpala a zúčtovala so ŠR.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec k 31.12.2014 nezískala žiadne finančné prostriedky zo štátnych fondov.
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Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec k 31.12.2014 neeviduje žiadne finančné prostriedky získané od iných obcí. To znamená,
že nemá čo finančne usporiadať.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec k 31.12.2014 všetky finančné prostriedky prijaté s VUC účelovo vyčerpala a zúčtovala.

9. Hodnotenie plnenia rozpočtu obce - Hodnotiaca správa k plneniu
rozpočtu
Obec v roku 2014 neúčtovala a nevytvárala programový rozpočet, rozhodlo o
tom obecné zastupiteľstvo.

Vypracovala: Bc. Ľubica Bátovská

Predkladá: Ing. Dana Lančaričová
starostka obce

V Devičanoch, dňa 19.2.2015

Vypracované:

19.2.2015

Vyvesené:

19.3.2015

Schválené:

24.4.2015
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