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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 12.decembra2014 uznesením 

č41/2014. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  23.06.2015  uznesením č. 22/2015 

- druhá zmena schválená dňa  29.09.2015  uznesením č. 33/2015 

- tretia zmena  schválená dňa  14.12.2015  uznesením č. 53/2015 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 363 070,00 505 202,00 

z toho :   

Bežné príjmy 358 070,00 390 946,00 

Kapitálové príjmy 0,00 109 574,00 

Finančné príjmy 0,00 0,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 5 000,00 4 682,00 

Výdavky celkom 363 070,00 442 714,00 

z toho :   

Bežné výdavky 169 760,00 184 465,52 

Kapitálové výdavky 22 000,00 102 600,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 171 310,00 155 648,48 

Rozpočet  obce 0,00 62 488,00 

 

 



 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

500 520,00 500 519,99 100 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 500 520,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

500 519,99  EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

390 946,00 390 945,99 100 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 390 946,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

390 945,99 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

271 146,00 271 145,04                100 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 213 940,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 213 939,67 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 35 213 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 35 212,45 EUR, čo je 

100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 212,50 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 17 937,00 EUR a dane z bytov boli v sume 63,29 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 35 184,17 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 28,28 EUR. K 31.12.2015 obec 

eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 81,26  EUR. 

 

Daň za psa  : 893,99 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva: 1 475,30EUR 

Daň za nevýherné hracie prístroje:  0,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : 15 506,51 EUR 

Daň u úhrada za dobývací priestor: 4 117,12 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

13 289,00                 13 288,63                100   

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 13289,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 288,63 EUR, čo 

je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje, príjem z prenajatých pozemkov v sume 124,00 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13 165,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 



 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 8 219,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume. 8218,44 EUR, čo je 

100 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

7 266,00              7 266,18                    100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 266,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

7 266,18 EUR, čo predstavuje100% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, preplatenie 

verejného osvetlenia z roku 2014.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 91 026,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 91 026,71  

EUR, čo predstavuje 100% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVR  Senica 376,32 Prídavky na dieťa 

ÚPSVR Senica 116,20 Na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením 

pre deti v hmotnej núdzi-sociálne 

slabé deti 

ÚPSVR Senica 6 761,42 Na podporu vytvárania 

pracovných miest u verejných 

zamestnávateľov § 54 ods. 1  

ÚPSVR Senica 490,00 

 

Na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa 

v hmotnej núdzi  

Okresný úrad Senica 446,48 Na referendum 

Okresný úrad Senica 499,10 Na voľby do orgánov samosprávy 

TTSK Trnava 200,00 Na športové strelecké preteky 

TTSK Trnava 200,00 Na Divadlo trochu inak 

TTSK Trnava 500,00 Na dezinfekciu priestorov škôlky 

a ambulancie lekárov 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

881,64 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy na úseku 

stavebného poriadku a bývania  

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja  SR 

40,95 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy na úseku 

dopravy 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja  SR 

312,84 Na  úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy  na úseku 

hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov SR 

Okresný úrad Trnava 88,76 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy 

starostlivosti o životné prostredie 



 

MV SR -Okresný úrad Trnava  77 059,00 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy - 

normatívne financovanie bežných 

výdavkov pre školu 

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad 

Trnava 

1519,00 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy- na 

vzdelávanie pre materské školy  

Ministerstvo vnútra SR- Okresný úrad 

Trnava 

1014,00 Na záujmové vzdelávanie 

financované prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov 

Ministerstvo vnútra SR –Okresný úrad 

Trnava 

389,00 Na skvalitnenie podmienok 

výchovy vzdelávania žiakov zo 

sociálne znevýhodneného 

prostredia 

Ministerstvo vnútra SR- Okresný úrad 

Trnava 

132,00 Na nenormatívne účelové 

finančné prostriedky na učebnice 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

109 574,00 109 574,00 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov1095 74,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 109 574,00 EUR, čo predstavuje  100% plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  22,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 22,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 109 552,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 109 552,00 EUR, 

čo predstavuje  100 % plnenie. 

 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo financií SR 20 000,00  Na rekonštrukciu strechy na 

ODS a Požiarnej  zbrojnici 

Poľnohospodárska platobná agentúr 89 552,00 Na obnovu a rozvoj obce 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0 0 0 

 



 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00 

EUR, čo predstavuje 0% plnenie.  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

4 682,00          4 682,01                        100 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 4 82,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

4 682,01 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola  s materskou školou : 4 682,00 EUR 

 

 

Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0,00                   0,00                0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

0,00 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.  

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola s materskou školou: 0,00 EUR 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

287 065,52 283 331,96 98,70 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 287 065,52 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 283 331,96 EUR, čo predstavuje 98 70% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

184 465,52                   180 731,96               97,98  

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 184 465,52 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 180 731,96 EUR, čo predstavuje  97,98% 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 67 000,03 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 66 546,19 EUR, 

čo je 99,32 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a  aktivačných 

pracovníkov. 

Poistné a príspevok do poisťovní 



 

Z rozpočtovaných 22 958,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 22 890,23EUR, 

čo je 99,70 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 87 214,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume  84 018,14 EUR, 

čo je 96,34% 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 6 735,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 6 732,78 EUR, čo 

predstavuje 99 97 % čerpanie. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

102 600,00            102 600,00                       100 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 102 600 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 102 600,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Vybudovanie kamerového systému v obci 

Z rozpočtovaných 99 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 

99 600,00EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Kúpa budovy  Pošty 

Z rozpočtovaných  3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 3 000,00EUR, 

čo predstavuje  100 % čerpanie.  

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

0,00                   0,00                0 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 

0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.  

 

 

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

155 648,48              156 356,37                     100,45 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 155 648,48 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 156 356,37 EUR, čo predstavuje 100,45% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola s materskou školou              156 356,37  EUR 



 

z toho: 

Základná škola:                                                79 752,09EUR 

Materská škola:                                                45 003,24EUR 

Školský klub detí:                                              8 967,89 EUR 

Školská jedáleň                                                22 633,15 EUR 

Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

0,00                   0,00                0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.  

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola  s materskou školou   0,00        EUR 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 395 628,00 

z toho : bežné príjmy obce  390 945,99 

             bežné príjmy RO 4 682,01 

Bežné výdavky spolu 337 088,33 

z toho : bežné výdavky  obce  180 731,96 

             bežné výdavky  RO 156 356,37 

Bežný rozpočet +58 539,67 

Kapitálové  príjmy spolu 109 574,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  109 574,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 102 600,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  102 600,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  +6 974,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +65513,67 

Príjmy z finančných operácií 0,00 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU   505 202,00 

VÝDAVKY SPOLU 439 688,33 

Hospodárenie obce  +65 513,67 
Vylúčenie z prebytku 20 074,59 

Upravené hospodárenie obce +45 439,08 

 

: 



 

Prebytok rozpočtu v sume 65 513,67 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

v sume 74 ,59 EUR a 20 000 EUR čo sú nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové 

výdavky-rekonštrukcia strechy na budove č. 207 a na budove č. 211     navrhujeme použiť na: 

  

-  tvorbu rezervného fondu  45 439,08 EUR  

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 74,59   EUR, a to na :  

príspevok pre  5 –ročné deti v sume  74,59   EUR ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 

v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

b)nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 20 000,--EUR čo sú prostriedky na rekonštrukciu 

striech-účelovo určené finančné prostriedky, ktoré možno použiť aj v naledujúcich dvoch 

rozpočtových rokov po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované súlade s ustanovením  § 8 

odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 

vo výške + 45 439,08 EUR.  

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  166 160,39       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

    2 904,55 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2015 169 064,94       

 

 

Peňažný fond 



 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 528,97 

Prírastky - povinný prídel -  1,5  %                                                661,84    

Úbytky   - závodné stravovanie                     536,50   

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                   

KZ k 31.12.2015 654,34 

 

 

 

 

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 1 005 038,75 1 094 995,84 

Neobežný majetok spolu   826 713,98 857 592,48 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 822 723,98 853 602,48 

Dlhodobý finančný majetok    3 990,00    3 990,00 

Obežný majetok spolu   

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS         99,14         15,79 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky       3 632,72    1 376,49 

Finančné účty  173 671,66 235 270,13 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie         921,25        740,95 

 

 

 



 

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 1 005 038,75 1 094 995,84 

Vlastné imanie     543 570,78     570 579,27 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia      543 570,78    570 579,27 

Záväzky       14 302,44      31 074,28 

z toho :   

Rezervy         1 200,00        1 200,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS        3 225,63      20 074,59 

Dlhodobé záväzky          558,93           721,24 

Krátkodobé záväzky       9 317,88         9 078,45 

Bankové úvery a výpomoci              0,00               0,00 

Časové rozlíšenie                447 165,53    493 342,29 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám     0,00   EUR 

- voči dodávateľom                                                      1 018,59    EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                   74,59    EUR 

- voči zamestnancom            4 346,15    EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu                        3 689,47    EUR 

 

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.2/2010 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 na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota Družstevník 

Smolinské- bežné výdavky na turnaje 

v priebehu roka 2015 

5 500 EUR 5 500 EUR 0 



 

Poľovnícke združenie Smolinské 330 EUR 330 EUR 0 

Slovenský červený kríž-Janského plaketa        120 EUR      120 EUR 0 

Novorodencom obe r. 2015        240 EUR      240 EUR 0 

 

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.2/2010 

o dotáciách. 

 

 

 

9. 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 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola 

s materskou školou 

Smolinské 

93 307,41 75 003,87 18 303,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutýc

h 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVR Senica Prídavky na dieťa   376,32      376,32 0,00 

ÚPSVR Senica Na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym 

vylúčením pre deti v hmotnej 

núdzi-sociálne slabé deti 

116,20 116,20 0,00 

ÚPSVR Senica Na podporu vytvárania 

pracovných miest u verejných 

zamestnávateľov § 54 ods. 1 

6 761,42 6761,42 

 

0,00 

ÚPSVR Senica Na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa 

v hmotnej núdzi  

 

490,00 490,00 0,00 

Okresný úrad Senica Na referendum 446,48 446,48 0,00 

Okresný úrad Senica Na voľby do orgánov 

samosprávy 
499,10 499,10 0,00 

TTSK Trnava Na športové aktivity 200,00 200,00 0,00 

TTSK Trnava Na divadlo trochu inak 200,00 200,00 0,00 

TTSK Trnava Na dezinfekciu priestorov 

škôlky a ambulancie lekárov 
500,00 500,00 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho 

rozvoja 

Na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej 

správy na úseku stavebného 

poriadku a bývania 

881,64 881,64 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho 

rozvoja 

Na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej 

správy na úseku dopravy 

40,95 40,95 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho 

Na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej 

správy na úseku  hlásenia pobytu 

občanov a registra obyvateľov 

SR 

312,84 312,84 0,00 



 

rozvoja 

Okresný úrad Trnava Na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej 

správy-starostlivosti o životné 

prostredie 

88,76 88,76 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR-Okresný úrad 

Trnava 

Na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej 

správy-normatívne financovanie 

bežných výdavkov pre školu 

77 059,00 77 059,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR-Okresný úrad 

Trnava 

Na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej 

správy-na vzdelávanie pre 

materské školy 

1 519,00 1519,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR-Okresný úrad 

Trnava 

Na záujmové vzdelávanie 

financované prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov 

1 014,00 1 014,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR- Okresný úrad 

Trnava 

Na skvalitnenie podmienok 

výchovy vzdelávania  žiakov zo 

sociálne znevýhodneného 

prostredia 

389,00 389,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR- Okresný úrad 

Trnava 

Na nenormatívne účelové 

finančné prostriedky – na 

učebnice 

132,00 132,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec nemá pre túto položku obsahovú náplň 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Na športové aktivity 200,00 200,00 0,00 

Na divadlo trochu inak 200,00 200,00 0,00 

Na dezinfekciu priestorov 

škôlky a ambulancie 

lekárov 

500,00 500,00 0,00 

 

 

 



 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Obec na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva neuplatňuje programový rozpočet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške : 46447,08 EUR. 

 

 

 


