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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 06.03.2015, uznesením č.2015/2-13. 

Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

- prvá zmena   bola zobraná na vedomie dňa 20.05.2015 uznesením č. 2015/3-9 

- druhá zmena schválená dňa 20.05.2015 uznesením č. 2015/3-11 

- tretia zmena  bola zobraná na vedomie dňa 20.08.2015 uznesením č. 2015/4-4 

- štvrtá zmena schválená dňa 20.08.2015  uznesením č. 2015/4-6 

- piata zmena  bola zobraná na vedomie dňa 30.10.2015 uznesením č. 2015/5-5 

- šiesta zmena schválená dňa 30.10.2015 uznesením č. 2015/5-9 

- siedma zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 2015/6-9 

- ôsma zmena bola zobraná na vedomie dňa 07.03.2016 uznesením č. 2016/8-6 

 

 

 

                                               Rozpočet obce k 31.12.2015  
 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 441 686,22 516 296,37 

z toho :   

Bežné príjmy 412 272,00 461 471,30 

Kapitálové príjmy 0,00 10 330,00 

Finančné príjmy 29 414,22 44 495,07 

Výdavky celkom 441 686,22 516 296,37 

z toho :   

Bežné výdavky 364 043,65 408 299,80 

Kapitálové výdavky 29 142,57 59 496,57 

Finančné výdavky 48 500,00 48 500,00 

Rozpočet  obce 0,00 0,00 

 

 



 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

516 296,37 518 307,35 100,39 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 516 296,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

518 307,35 EUR, čo predstavuje  100,39 % plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

461 471,30 463 481,96 100,44 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 461 471,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

463 481,96 EUR, čo predstavuje  100,44 % plnenie.  

 

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

277 780,00 286 156,16                103,02 

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 226 600,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 231 172,17 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102,02 %.  

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 26 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 28 831,66 EUR, čo 

je 110,89 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 038,71 EUR a dane zo stavieb boli 

v sume 14 792,95 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností             

v sume 2 588,45 EUR. 

 

Daň za psa  
Z rozpočtovaných 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 725,00 EUR, čo je 

96,67 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 105,00 EUR. 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje  
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 500,00 EUR, čo je 

100 % plnenie. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 49,00 EUR, čo je 

32,67 % plnenie. 

 

 



 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 17 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 18 099,22 EUR, čo 

je 106,47 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatku za TKO v sume             

1 880,71 EUR. 

 

Daň za jadrové zariadenia 
Z rozpočtovaných 5 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 652,71 EUR, čo je 

100,05 % plnenie.  

 

Daň z úhrad za dobývaný priestor 
Z rozpočtovaných 130,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 126,40 EUR, čo je 

97,23 % plnenie.  

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

71 800,00 67 040,61 93,37 

 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 57 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 53 898,97 EUR, čo 

je 93,82 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume     

477,33  EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 53 197,27 EUR a príjem 

z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení v sume 224,37 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 611,40 EUR, čo je 

64,46 % plnenie.  

 

Pokuty a penále 
Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 195,00 EUR, čo je 

130,00 % plnenie. 

 

Platby – nepriem. predaj a služby 
Z rozpočtovaných 11 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 10 920,94 EUR, čo 

je 98,39 % plnenie. Sú to príjmy za predaj tovarov a služieb v sume 8 737,40 EUR, za školy a 

školské zariadenia v sume 1 064,00 EUR, za stravné 789,78 EUR, za prebytočný hnuteľný 

majetok 329,76 EUR. 

 

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 414,30 EUR, čo je 

69,05 % plnenie. Sú to platby za znečisťovanie ovzdušia. K 31.12.2015 obec eviduje nedoplatky 

na uvedených platbách v sume 158,50 EUR. 

 

 

 

 



 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

5 053,15 5 242,92 103,76  

 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 053,15 EUR, bol skutočný príjem vo výške        

5 242,92 EUR, čo predstavuje 103,76 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vkladov, z náhrad z poist.plnenia,           

z odvodu hazardných a podobných hier, z dobropisov, z vratiek a z refundácie.  

 

 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 106 838,15 EUR bol skutočný príjem vo výške              

105 042,27 EUR, čo predstavuje 98,32 % plnenie. 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MF SR 12 000,00 Rekonštrukcia vnútorných priest. 

kabín TJ obce 

Nitriansky samosprávny kraj 290,00 „Machulinská 20“ - 32.ročník 

Nitriansky samosprávny kraj 400,00 Spievajme si pre radosť 

a Folklórne slávnosti  - kultúra 

Ministerstvo práce, soc. vecí, rodiny 65 714,00 Financovanie soc.služby–DS n.o. 

Ministerstvo práce, soc.vecí,  rodiny 206,15 Financovanie soc.služby-DS n.o. 

ÚPSVR Nitra 109,66 Hmotná núdza 

ÚPSVR Nitra  7 629,79 Zamestnávanie nezamestnaných 

MV SR  640,00 Voľby 

MDVaRR SR,Sekcia rozpočtu a finan. 48,17 Miestne a účel.komun. - SOcÚ 

MDVaRR SR,Sekcia rozpočtu a finan. 1 036,95 Stavebný poriadok – SOcÚ 

PD Tvrdošovce 40,71 Ovocie - MŠ 

Recyklačný fond 637,00 Separovaný zber odpadu 

JAVYS,a.s., Bratislava 300,00 Folklórny festival - kultúra 

OÚ Nitra, Odbor školstva 1 899,00 Školstvo - MŠ 

OÚ Nitra, Odbor starost. o ŽP 104,39 Starostlivosť o ŽP 

MV SR, Sekcia verejnej správy 367,95 REGOB 

Školská jedáleň 14 703,62 Réžia v školskej jedálni 

 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácia na miestne 

komunikácie a stavebný poriadok bola zaslaná SOcÚ do Žitavian. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

10 330,00 10 330,00 100,00 

 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10 330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 10 330,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 330,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 10 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 10 000,00 Prevencia kriminality 

 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

44 495,07 44 495,39 100,00 

 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 44 495,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

44 495,39 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2015/2-9 zo dňa 06.03.2015 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 15 062,00 €, uznesením OZ č. 2015/3-11 použitie RF v sume   

7 662,00 €, uznesením č. 2015/4-6 použitie RF v sume 2 500,00 € a uznesením č. 2015/6-9 bolo 

schválené použitie rezervného fondu v sume 4 352,00 €. V skutočnosti bolo plnenie v sume 

29 576,00 €. V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 14 080,57 € 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 

838,82 €.     

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

516 296,37 475 684,89 92,13 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 516 296,37 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 475 684,89 EUR, čo predstavuje  92,13 % čerpanie.  

 

 

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

408 299,80 367 620,97 90,04 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 408 299,80 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 367 620,97 EUR, čo predstavuje 90,04 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.1 Záverečného 

účtu.  

 

 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 113 037,32 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume         

106 384,65 EUR, čo je 94,11 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

kontrolórky obce,  aktivačných pracovníkov, pracovníčok školskej jedálne a pracovníkov 

materskej školy. 

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  44 409,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 37 757,84 EUR, 

čo je 85,02 % čerpanie.  

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 156 423,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume           

131 458,09 EUR, čo je 84,04 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné 

tovary a služby. 

Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 82 430,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 80 975,60 EUR, 

čo predstavuje 98,24 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  12 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume         

11 044,79 EUR, čo predstavuje 92,04 % čerpanie.  

 

 



 

 

2) Kapitálové výdavky  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

59 496,57 59 372,26 99,79 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 59 496,57 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 59 372,26 EUR, čo predstavuje  99,79 % čerpanie.  

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č.1 Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Výkon.a zákonodar.orgány Špec.str.,prístr.,zariadenia 

Z rozpočtovaných 25 457,89 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume          

25 372,56 EUR, čo predstavuje 99,66 % čerpanie. 

b) Výkon.a zákonodar.orgány Realizácia nových stavieb 
Z rozpočtovaných  9 262,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 9 241,12 EUR, 

čo predstavuje 99,77 % čerpanie.  

c) Cestná doprava Nákup pozemkov 
Z rozpočtovaných 12 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume          

12 798,00 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie. 

d) Rekreačné a športové služby Rekonštrukcia a modernizácia 
Z rozpočtovaných  5 422,57 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 5 418,47 EUR, 

čo predstavuje 99,92 % čerpanie.  

e) Nábož.a iné spoloč.služby Príprav.a proj.dokumentácia 
Z rozpočtovaných 4 512,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 4 512,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

48 500,00 48 691,66 100,40 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 48 500,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 48 691,66 EUR, čo predstavuje  100,40 % čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných 18 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru z Prima banky bolo 

skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 18 000,00 EUR t.j. 100 % čerpanie a  na splácanie istiny 

ŠFRB  bolo  rozpočtované  30 500,00 EUR  a  skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume      

30 691,66 EUR, čo predstavuje 100,63 % čerpanie. 

 

  

 

 

 



 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 

 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 

Bežné  príjmy spolu 463 481,96 

Bežné výdavky spolu 367 620,97 

Bežný rozpočet 95 860,99 

Kapitálové  príjmy spolu 10 330,00 

Kapitálové  výdavky spolu 59 372,26 

Kapitálový rozpočet  -49 042,26 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 46 818,73 

Vylúčenie z prebytku (FPÚO) 7 258,04 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 39 560,69 

Príjmy z finančných operácií 44 495,39 

Výdavky z finančných operácií 48 691,66 

Rozdiel finančných operácií -4 196,27 

PRÍJMY SPOLU   518 307,35 

VÝDAVKY SPOLU 475 684,89 

Hospodárenie obce  42 622,46 

Vylúčenie z prebytku 7 258,04 

Upravené hospodárenie obce 35 364,42 

 

Nevyčerpané prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv sa po skončení rozpočtového roka pri 

usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona 

č.583/2004 Z.z.. 

FPÚO – BD I.        3 578,63 € 

FPÚO – BD II.       3 679,41 € 

------------------------------------- 

                               7 258,04 €      

Prebytok rozpočtu zistený podľa § 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 účelovo určené prostriedky zo ŠR 

a nevyčerpané prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2015 navrhujeme použiť na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 39 560,69 EUR. 

Zostatok  finančných operácií zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume -4 196,27 EUR  je v roku 2015 krytý prebytkom 

bežného rozpočtu. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného 

fondu za rok 2015 vo výške 35 364,42 EUR.  



 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu), 

sociálneho fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv. 
 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  19 944,06 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

26 430,10 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

- uznesenie OZ č. 2015/2-9   zo dňa 06.03.2015 

- uznesenie OZ č. 2015/3-11 zo dňa 20.05.2015  

- uznesenie OZ č. 2015/4-6   zo dňa 20.08.2015   

- uznesenie OZ č. 2015/6-9   zo dňa 10.12.2015  

29 576,00 

       

15 062,00 

7 662,00 

2 500,00 

4 352,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2015 16 798,16 

 

Sociálny fond 
 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 769,21 

Prírastky - povinný prídel -   1,25 %                    794,09 

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     166,98 

               - regeneráciu PS               730,00    

               - kolekcie                           69,86 

               - ostatné úbytky                                                100,00 

KZ k 31.12.2015 496,46 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv 

 bytový dom I. 

Fond prevádzky, údržby a opráv – BD I. Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 7 260,59 

  

Tvorba fondu 3 578,63 

  

Čerpanie fondu 468,82 

- oprava plynového kotla – byt č.14 (Drahoš Peter) 65,50 

- vodovodná batéria – byt č.11 (Kmeťová Renáta) 33,32 

- strieška pred vchodom do bytového domu 340,00 

- madlo na schodisko 30,00 

KZ k 31.12.2015 10 370,40 

 



 

 

 bytový dom II. 

Fond prevádzky, údržby a opráv – BD II. Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 6 436,99 

  

Tvorba fondu  3 679,41 

  

Čerpanie fondu 370,00 

- strieška pred vchodom do bytového domu 340,00 

- madlo na schodisko 30,00 

KZ k 31.12.2015 9 746,40 

 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Majetok spolu 3 544 872,25 3 471 570,83 

Neobežný majetok spolu 3 429 790,97 3 342 469,92 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 3 222 851,24 3 135 530,19 

Dlhodobý finančný majetok 206 939,73 206 939,73 

Obežný majetok spolu 113 664,26 127 834,20 

z toho :   

Zásoby 1 941,90 2 465,60 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  226,60 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  11 403,57 11 054,83 

Finančné účty  100 318,79 114 087,17 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1 417,02 1 266,71 

 

 



 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 544 872,25 3 471 570,83 

Vlastné imanie  869 532,31 890 147,75 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  869 532,31 890 147,75 

Záväzky 1 113 839,73 1 081 068,37 

z toho :   

Rezervy  1 000,00 1 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 167,49  

Dlhodobé záväzky 990 985,38 951 482,07 

Krátkodobé záväzky 49 673,90 75 559,38 

Bankové úvery a výpomoci 59 012,96 53 026,92 

Časové rozlíšenie 1 561 500,21 1 500 354,71 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám – Prima banka      41 012,96 EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB) 950 561,93 EUR 

- voči dodávateľom   13 741,07 EUR 

- voči zamestnancom                       7 995,61 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 5 792,38 EUR 

- ostatné  5 122,37 EUR 

 

Obec má bankový úver v Prima banke, ktorého zostatok k 31.12.2015 je vo výške 41 012,96 €. 

Splátky istiny úveru v roku 2015 boli v celkovej výške 18 000,- €. 

 

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 407/263/2011 bola uzatvorená v roku 

2011 na výstavbu bytového domu I. v celkovej výške 505 590,00 €. Splátky istiny úveru boli v 

roku 2015 vo výške 14 949,48 €. Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2015 na BD I. je 

vo výške 442 089,79 €. 

 

Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere zo ŠFRB č. 407/251/2013 vo výške 543 680,00 € 

na kúpu bytového domu II.. Splátky istiny úveru boli v roku 2015 vo výške 15 742,18 €. 

Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2015 na BD II. je vo výške 508 472,14 €. 



 

 

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 s VZN č. 6/2010 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  

- kapitálové výdavky  

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

               - 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
Telovýchovná jednota Družstevník Machulince 

- bežné výdavky na zabezpečenie futbalových 

súťaží 

 

 

3 000,00 € 

    

 

3 000,00 € 

    

 

0,00 € 

Školský klub detí pri CZŠ – bežné výdavky 7 506,00 € 7 506,00 € 0,00 € 

 

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a) štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

c) rozpočtom iných obcí 

d) 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: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 
MF SR Kapitálové výdavky – rekonštrukcia 

strechy – kabíny TJ (poskytnuté 

v r.2014 – nevyčerp. 4 080,57 € 

10 000,00 € 

 

10 000,00 € 0,00 € 

MV SR Kapitálové výdavky – prevencia 

kriminality (nevyčerp. z roku 2014 

10 000,00 € 9 657,89 € 342,11 € 

MV SR Kapitálové výdavky – prevencia 

kriminality  

10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 



 

 

MPSVR Bežné výdavky – financovanie 

sociálnej služby (z r.2014  206,15 €) 

65 920,15 € 65 920,15 € 0,00 € 

OÚ Nitra, 

Odbor školstva 
Bežné výdavky – výchova a 

vzdelávanie detí MŠ 

1 899,00 € 1 899,00 € 0,00 € 

OÚ Nitra, 

Odbor star.ŽP 
Bežné výdavky – starostlivosť o ŽP 104,39 € 104,39 € 0,00 € 

MV SR Bežné výdavky – hlásenie pobytu, 

register obyvateľov 

367,95 € 367,95 € 0,00 € 

MDVRR SR Bežné výdavky – stavebný poriadok - 

SOcÚ 

1 036,95 € 1 036,95 € 0,00 € 

MDVRR SR Bežné výdavky – miestne komunikácie 

- SOcÚ 

48,17 € 48,17 € 0,00 € 

MPSVR SR Bežné výdavky – zamestnávanie 

nezamestnaných 

7 629,79 € 7 629,79 € 0,00 € 

MPSVR SR  Bežné výdavky – hmotná núdza  109,66 € 109,66 € 0,00 € 

MV SR Bežné výdavky - referendum 640,00 € 640,00 € 0,00 € 

MF SR Bežné výdavky – Rekonštrukcia 

vnútorných priestorov kabín TJ obce 

12 000,00 € 12 000,00 € 0,00 € 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky  

- kapitálové výdavky  

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
- bežné výdavky - Mesto Zl.Moravce – CVČ,    

ul. Rovňanova č.7 

   693,00 €    693,00 €        0,00 € 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Nitriansky samosprávny kraj – 

šport M-20 

290,00 € 290,00 € 0,00 € 

Nitriansky samosprávny kraj – 

kultúra  

400,00 € 400,00 € 0,00 € 

 

 

 



 

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 01/2014 zo dňa 15.12.2014 

  

Obecné zastupiteľstvo schválilo neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce podľa §4 

ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov pri návrhu rozpočtu obce na nasledujúce roky. Zostavenie a predkladanie 

rozpočtu obce je bez programovej štruktúry. 

 

  

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Machulince za 

rok 2015 

 

Príloha č. 2 

 

 

 

12. Návrh na uznesenie 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Machulince a 

celoročné hospodárenie   bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 35 364,42  EUR. 


