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Záverečný účet Obce Hozelec a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015.
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015
Obec v roku 2015 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 30.10.2014 uznesením
č. 68/X/2014.
Rozpočet bol zmenený 4 krát a to :
- prvá zmena schválená dňa 26.2.2015 uznesením č. 28/I/2015.
- druhá zmena schválená dňa 15.4.2015 uznesením č. 41/I/2015.
- tretia zmena schválená dňa 26.8.2015 uznesením č. 67/I/2015
dňa 26.8.2015 uznesením č. 68/I/2015.
- štvrtá zmena schválená dňa 30.9.2015 uznesením č. 70/I/2015.
Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

205 905,00

281 623,00

205 905,00

236 623,00

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné príjmy

0

45 000,00

Výdavky celkom

205 905,00

281 623,00

205 905,00

236 623,00

Kapitálové výdavky

0

45 000,00

Finančné výdavky

0

0

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

z toho :
Bežné výdavky
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Rozpočet obce

0

0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

281 623,00

363 277,66

129 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 281 623 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
363 277,66 €, čo predstavuje 129 % plnenie.

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
215 268,00

Skutočnosť k 31.12.2015
220 894,89

% plnenia
103 %

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 190 718 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 194 675,33 €, čo predstavuje plnenie
na 102 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 14 265,55 €, čo
je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 225,91 €, dane zo stavieb boli
v sume 7 039,64 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
255,73 €.
c) Daň za psa rozpočet 650,00 €, skutočnosť k 31.12.2015 bola 649,17 € t.j. 100 %.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet bol 9 700,00 €,
skutočnosť k 31.12.2015 bola v sume 11 304,84 € t.j. 117 %.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
4 660,00

Skutočnosť k 31.12.2015
5 094,80

% plnenia
109 %

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 660,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 094,80 €R, čo
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je 109 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 691,30 €,
príjem z prenajatých strojov v sume 403,50 €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2015
12 070,00

Skutočnosť k 31.12.2015
14 721,69

% plnenia
122 %

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 12 070,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 14 721,69 €, čo
je 122 % plnenie. Ide o príjmy za správne poplatky, potvrdenia, overovanie, automaty,
služby, cintorínske poplatky, recyklačný fond, KUKA nádoby, refundácia mzdy skladníka CO,
príjem za použitie verej. komunikácie ul. Poľná, príjem z úhrady časti nákl. ul. Poľná,
z náhrad z poistného plnenia, rozbitý inventár, školné, stravné, príjmy z vratiek a dobropisov.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

Suma v EUR Účel

1.

MV SR

868,00 Dotácia na 5. ročné deti

2.

MDVaRR SR

744,00 Dotácia na stavebné konanie

3.

MV SR

264,00 Dotácia na evidenciu obyvateľstva

4.

MDVaRR SR

5.

MV SR

6.

MV SR

65,72 Dotácia na ochranu prírody

7.

MV SR

49,50 Dotácia na deti v HN

8.

MV SR

9.

Podnikatelia

10.

Podnikatelia

34,56 Dotácia na miestne komunikácie
640,00 Dotácia na voľby

10 753,36 Dotácia na povodeň
1 980,00 Príspevok na Deň obce
500,00 Príspevok na opravu ciest a
chodníkov

Obec prijala granty vo výške 15 899,14 €. Granty a transfery boli účelovo učené a boli
použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

0

40 000,00

0%
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Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie.
Ide o príjem za predaj : - budov
0,00 €
b)Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie.
c)Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 40 000,00 €, čo
predstavuje 0 % plnenie. Obec získala v roku 2015 dotáciu od Úradu vlády SR vo výške
40 000,00 € na výstavbu Multifunkčného ihriska.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

45 000,00

66 667,14

148 %

Textová časť – príjmové finančné operácie:
V roku 2015 bol prijatý úver v sume 56 400,00 € schválený obecným zastupiteľstvom dňa
26.8.2015 uznesením č. 67/I/2015 a dňa 16.12.2015 uznesením č. 91/I/2015 na
spolufinancovanie výstavby Multifunkčného ihriska.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 68/I/2015 bolo schválené použitie časti rezervného
fondu v sume 10 267,14 €.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Hozelec nemá organizáciu s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

281 623,00

361 949,58

129 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 281 623,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 361 949,58 €, čo predstavuje 104,97 % plnenie.
1) Bežné výdavky :
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Rozpočet na rok 2015
236 623,00

Skutočnosť k 31.12.2015
239 440,88

% plnenia
101 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 236 623,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume
239 440,88 €, čo predstavuje 101 % plnenie.
v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

01116 - Verejná správa – obec

100 000,00

110 239,88

110 %

400,00

731,40

183 %

2 500,00

640,00

26 %

700,00

233,45

33 %

0112

- Finančná a rozpočtová oblasť

0160

- Všeobec. verejné služby - voľby

0170

- Transakcie verejného dlhu - úroky

0320

- Ochrana pred požiarmi

4 700,00

4 930,20

105 %

0451

- Cestná doprava

2 300,00

773,99

34 %

0510

- Nakladanie s odpadmi

13 000,00

16 311,54

125 %

0620

- Rozvoj obcí

37 731,00

26 537,69

70 %

0640

- Verejné osvetlenie

7 000,00

3 556,06

51 %

0810

- Rekreačné a športové služby

4 100,00

4 400,00

107 %

0820

- Ostatné kultúrne služby vrátane KD

1 800,00

2 207,53

123 %

0830

- Vysielacie a vydavateľské služby

300,00

278,01

93 %

0840

- Náboženské a iné spoločenské služby

1 000,00

1 129,08

113 %

55 292,00

63 943,60

116 %

- Ďalšie soc. služby - staroba

4 000,00

3 178,95

79 %

1070 - Soc. výpomoc občania a deti v HN

1 800,00

349,50

19 %

236 623,00

239 440,88

09111 - Predškolská výchova
1020

Spolu

101 %

Textová časť – bežné výdavky:
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, dohody.
Z rozpočtovaných 93 730 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 94 348,77 €, čo je
101 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu, Materskej
školy, Školskej jedálne a dohodárov, kontrolórky obce, starostu, stavebného úradu, poslancov.
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K navýšeniu oproti rozpočtu došlo z dôvodu toho, že obec zamestnala od 19.10.2015 z
UPSVR štyroch zamestnancov podľa §54, vyplatila im mzdy z vlastných finančných
prostriedkov. Od UPSVR sme 95 % týchto fin. prostr. prijali až v mesiaci január 2016. V
Materskej škole došlo k prekročeniu miezd z dôvodu toho, že od 1.9.2015 začala fungovať
MŠ na 2 triedy s plným počtom detí, z toho dôvodu bolo nutné prijať ďalšiu učiteľku na celý
pracovný úväzok.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 29 312 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 30 846,94 €, čo je
105 % čerpanie. K navýšeniu oproti rozpočtu došlo z toho istého dôvodu, ako pri mzdách,
platoch, služobných príjmoch a ostatných osobných vyrovnaniach.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 103 101 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 103 384,02 €, čo je
100 % 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. Mierne prekročenie rozpočtu je pri cestovných náhradách, telefónnych službách,
nákup materiálu (nákup fotoaparátu, stolových kalendárov do všetkých domácnosti,
predajných stánkov pre účely obce, pracovných náradí a odevov), poistenie multikáry, nákup
vecných darov – trička s potlačou obce Hozelec, všeobecné služby – aktualizácia PHSR.
Náklady na odvoz komunálneho odpadu z domácnosti oproti rozpočtu sa prekročili o 2 685 €
(príjem od občanov bol nižší ako obec vynaložila skutočné náklady za vývoz), navážanie
protipovodňovej hrádze pri vyhlásení III. a II. stupňa bol nerozpočtovaný náklad vo výške
10 753 € (zo štátneho rozpočtu nám tieto finančné prostriedky boli v celej sume uhradené).
K prekročeniu rozpočtu došlo aj v kapitole MŠ a to pri spotrebe plynu, nákup materiálu pre
MŠ (posteľné obliečky ) materiál pre ŠJ (nákup sporáka a inventáru z dôvodu zvýšenia počtu
detí v MŠ). Ostatné položky neboli vyčerpané, v sumáre za obec došlo k 100 % čerpaniu.
Obec v roku 2015 objednala a uhradila zálohovú faktúru za počítačovú zostavu v sume
797,40 € firme QCOMP Košice, od ktorej sa v priebehu roka 2015 bežne kupoval materiál
(tlačiareň, tonery).
Firmu na základe dobrovoľného výmazu v auguste 2015 prevzala firma ERASER Nové
Mesto nad Váhom a tá skončila svoju činnosť ex offo v septembri 2015. Počítačovú zostavu
ani sumu 797,40 € doposiaľ obec nedostala. Riešilo sa to podaním trestného oznámenia na
Polícii v Poprade.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 9 780 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10 627,70 €,
(OFK Prebojník Hozelec, DHZ Hozelec, transfer na krúžkovú činnosť deti v ZŠ Švábovce,
transfer občanovi – reprezentantovi v tlaku na lavičke, sociálnu výpomoc rodine pri úmrti
poslanca, členské príspevky RVC, ZMOS, ZTPO, ZHK, MAS Pramene), čo predstavuje
109 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 700,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 233,45 €, čo
predstavuje 33 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
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Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

45 000,00

% plnenia

117 708,70

262 %

v tom :
Funkčná klasifikácia

rozpočet
45 000,00

0620 - Rozvoj obcí
0640 – Náboženské a iné spoločenské
služby

0

Skutočnosť

% plnenia

115 908,70

257 %

1 800,00

0

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky na rozvoj obce
Obec na základe uznesenia OZ č. 72/I/2015 zo dňa 30.9.2015 (zmluva prestala byť účinná
z dôvodu toho, že nebola uzatvorená v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí)
vrátila 6 104 € za nákup obecného pozemku p. Štefanovi Cehulovi. Ďalej obec čerpala
finančné prostriedky na dokumentáciu pre Multifunkčné ihrisko v sume 2 890,35 €, na
dokumentáciu pre kamerový systém v sume 200,40 €, na realizáciu Multifunkčného ihriska
v sume
96 446,81 €, na dokumentáciu pre Dom smútku 1 800 €, na základe uznesenia OZ č. 68/I/
2015 zo dňa 26.8.2015 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za práce
a dodávky HSV na dočasnej ceste ul. Poľná v sume 10 267,14 €.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

0

4 800,00

% plnenia
0%

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 0 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 4 800,00 EUR, čo predstavuje 0 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Hozelec nemá rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

4. Vysporiadanie hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015
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Bežné príjmy spolu

256 610,52

Bežné výdavky spolu

239 440,88
+ 17 169,64

Bežný rozpočet

40 000,00

Kapitálové príjmy spolu

117 708,70

Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet

-

77 708,70

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

60 539,06
0

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

60 539,06
66 667,14

Príjmy z finančných operácií

4 800,00

Výdavky z finančných operácií

+ 61 867,14

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

363 277,66

VÝDAVKY SPOLU

361 949,58

Hospodárenie obce

+ 1 328,08

Vylúčenie z prebytku

0

Upravené hospodárenie obce

+ 1 328,08

Riešenie hospodárenia obcí:
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu za rozpočtový rok 2015 v sume – 60 539,06 €
zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol vysporiadaný z rozdielu
príjmových a výdavkových finančných operácií v sume 61 867,14 €. Zostatok rozdielu
v sume 1 328,08 € bude odvedený do Rezervného fondu obce.

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 nevedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2015

13 846,27
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Prírastky - z prebytku hospodárenia r.2014

2 248,10

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- Uznesenie č. 68/I/2015 zo dňa 26.8.2015 –
úhrada fa za práce a dodávky HSV na
dočasnej ceste ul. Poľná

10 267,14

- krytie schodku hospodárenia

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2015

5 827,23

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

Suma v EUR

ZS k 1.1.2015

105,81

Prírastky - povinný prídel 1,5 %

902,70

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - závodné stravovanie

492,60

- regeneráciu PS, dopravu

0,00

- dopravné

0,00

- ostatné úbytky – darčekové poukážky
KZ k 31.12.2015

410,00
105,91

(11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR
AK T Í VA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

826 087,63

862 678,38

Neobežný majetok spolu

809 190,59

854 323,67

0

33 461,90

Dlhodobý hmotný majetok

695 833,36

707 415,92

Dlhodobý finančný majetok

113 357,23

113 445,85

Obežný majetok spolu

16 792,64

8 245,81

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

148,97

253,83

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

277,80

1 258,25

16 365,87

6 733,73

0,00

0,00

0,00

0,00

104,40

108,90

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

PA S Í VA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

826 087,63

862 678,38

Vlastné imanie

526 864,53

480 134,26

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

526 864,53

480 134,26

z toho :

Výsledok hospodárenia
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Záväzky

31 049,42

81 701,61

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

105,81

105,91

Krátkodobé záväzky

20 230,69

19 279,96

Bankové úvery a výpomoci

9 712,92

61 315,74

268 173,68

300 842,51

Časové rozlíšenie

Konečný zostatok finančných účtov:
– sociálny fond …...........................................................31,24 €
– potravinový účet ….................................................. 305,76 €
– ostatné účty + pokladňa + účet 37801 …............. 7 155,31 €
Konečný zostatok účtu rezervného fondu k 31.12.2015…....... 5 827,23 €
Odvod do RF za rok 2015..................…..................................... 1 328,08 €

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- nevyfakturované dodávky
- voči dodávateľom
- iné záväzky-prijaté preddavky
- voči zamestnancom
- voči zdr. poisť. a soc. poisťovni
- voči daňovému úradu
- krátkodobé rezervy - audit
- záväzky SF

81 700,31 €
61 315,74 €
0,00 €
4 852,87 €
252,15 €
8 111,65 €
5 182,64 €
879,35 €
1 000,00 €
105,91 €

V roku 2006 bol prijatý úver na rekonštrukciu ulice Okružnej, cesty v osade Úsvit,
ktorá patrila do roku 2011 obci Hozelec a na opravu chodníka – časť Hlavnej ulice. Doba
splatnosti tohto úveru je do decembra 2016. Splátky úveru počas roku 2015 boli mesačné
v celkovej ročnej výške 1 584 € a splátky úrokov taktiež mesačné v celkovej ročnej výške
73,32 €. Zostatok úveru z roku 2006 je k 31.12.2015 v krátkodobej časti 1 584,00 €
a v dlhodobej časti 4,72 €.
V roku 2010 Obec Hozelec uzatvorila zmluvu na preklenovací úver kvôli rekonštrukcii
Obecného úradu vo výške 301 848,81 €, s dobou splatnosti do decembra 2016. V roku 2011
obec obdržala finančné prostriedky ako dotáciu z PPA vo výške 250 628,61 € a DPH vo výške
35 032,00 €. Touto čiastkou spolu 285 660,61 v roku 2011 vo splatila väčšiu časť úveru.
Splátky úveru počas roku 2015 boli mesačné v celkovej ročnej výške 3 216 € a splátky
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úrokov taktiež mesačné v celkovej ročnej výške 151,67 €. Zostatok úveru z roku 2010 je
k 31.12.2015 v krátkodobej časti 3 216 € a v dlhodobej časti 108,20 €.
V roku 2015 Obec Hozelec prijala úver od VÚB na výstavbu Multifunkčného ihriska
vo výške 56 400 €, taktiež bol uzatvorený splátkový kalendár so splatením úveru do 25.10
2023. Zostatok úveru k 31.12.2015 v krátkodobej časti je 7 200 € a v dlhodobej časti
49 202,82 €.
P.č.

Výška prijatého
úveru

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2015

Splatnosť

1.

71 400,00

2,83

Bianco zmenka

1 588,72

r. 2016

2.

301 848,81

2,83

Bianko zmenka

3 324,20

r. 2016

3.

56 400,00

1,80

Bianko zmenka

56 402,82

r. 2023

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. 1/2013 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

(14

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

4 100,00 €

4 100,00 €

0

DHZ Hozelec – bežné výdavky

4 700,00 €

4 700,00 €

0

Obec Švábovce (ZŠ) – krúžková
činnosť,
bežné výdavky

480,00 €

480,00 €

0

Ján Kuboši – reprezentant v tlaku na
lavičke, bežné výdavky

300,00 €

300,00 €

0

SČK Poprad – pre ocenených darcov

30,00 €

30,00 €

0

300,00 €

300,00 €

0

-1-

OFK Prebojník Hozelec - bežné

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-4-

výdavky

krvi
Sociálna výpomoc rodine pri úmrtí

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
1/2013 o dotáciách právnickým osobám.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Hozelec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ

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

-1-

MV SR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

-3-

-2-

Bežné výdavky –

-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

868,00

868,00

0,00

744,00

744,00

0,00

264,00

264,00

0,00

34,56

34,56

0,00

640,00

640,00

0,00

65,72

65,72

0,00

49,50

49,50

0,00

5.roč.deti
MDVaRR SR

Bežné výdavky –
stav.konanie

MV SR

Bežné výdavky –
ev.obyvateľ.

MDV a RR SR

Bežné výdavky - miestne
komunikácie

MV SR

Bežné výdavky – voľby

MV SR

Bežné výdavky –
ochr.prírody

MV SR

Bežné výdavky – na deti v
HN

MV SR

Bežné výdavky – dotácia
na povodeň

10 753,36

10 753,36

0,00

Úrad vlády

Kapitálové výdavky – na
výstavbu Multifunkčného
ihriska

40 000,00

40 000,00

0,00

SR

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

Vypracovala: Iveta Mrkvicová
obce

Predkladá: Jozef Pavligovský, starosta
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13.Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov na rezervný
fond v celkovej výške 1 328,08 €.
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