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Záverečný účet Obce Nižná Hutka 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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový .
Kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový
Hospodárenie obce sa riadilo rozpočtovým opatrením až do schválenia rozpočtu obce na rok
2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.1.2015 uznesením č. 02/01/15
Bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 8.6.2015, OZ, č. uznesenia 04/03//15
- druhá zmena schválená dňa 17.8.2015OZ, č. uznesenia č. 04/05/15
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2015 OZ, č. uznesenia 06/07/15
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2015 vykonané starostkou

Rozpočet obce k 31.12.2015 v celých €

175658

Rozpočet
po zmenách
199214

125404
50254
0
167099

129651
53074
16489
188941

108030
13124
45945
8559

108643
34353
45945
10273

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výsledok rozpočtu za rok 2015

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v celých €
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Rozpočet na rok 2015
199214

Skutočnosť k 31.12.2015
191357

% plnenia
96

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
99179

Skutočnosť k 31.12.2015
101163

% plnenia
102

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 85330,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 87068,83 €, čo predstavuje plnenie na
102 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13349,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13607,- €, čo je 101 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9384 €, dane zo stavieb boli v sume 4223,- €.
Daň za psa rozpočtované 500,- € skutočný príjem 488,- €.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok 2015 v sume 141,21
€, daň za psa 16,- €, TDO FO 22,05 €, TDO chaty 238,- €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
26225

Skutočnosť k 31.12.2015
21632

% plnenia
82

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4070 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5034,06 €, čo je
123 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 0,00 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume
110,51 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4923,55 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 1000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1453,20 €, čo je 145 %
plnenie.
Poplatky za komunálny odpad rozpočtované 13000,- € skutočnosť 13519,35 € čo je 103 %.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z prenájmu nehnuteľného majetku a poplatky.

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
2.
3.
6.
7

Poskytovateľ
REGOB
Obvodný úrad ŽP
MV SR
Recyklačný fond

Suma v €
194,04
72,40
432,63
157

Účel
REGOB
Životné prostredie
Voľby
Odpad

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

Skutočnosť k 31.12.2015
4

% plnenia

53074

51965

98

a) dotácie
Z rozpočtovaných 50254,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 49145,63 €, čo
predstavuje 98 % plnenie.
V roku 2015 obec získala nasledovné dotácie :
P. č.
1.
2.
3.

Poskytovateľ dotácie
PPA
PPA
SAŽP

Suma v €
38752,73
5392,90
5000,00

Investičná akcia
Úprava verej priestranstva
Úprava verej priestranstva DPH
PD rigoly

b) predaj pozemku
Z predaja pozemkov obec získala 2820,- €.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
16489

Skutočnosť k 31.12.2015
16489

% plnenia

Čerpanie rezervného fondu v sume 16489,- € v roku 2015 sa použilo: rekonštrukcia miestnej
komunikácie na ulici Pri studničke vo výške 10089,- a 6400,- € na vypracovanie projektovej
dokumentácie rigoly v obci Nižná Hutka.
Obec čerpala preklenovací úver vo výške 44843 € na realizáciu projektu „Úprava verejného
priestranstva v obci Nižná Hutka“ ešte v roku 2014. V roku 2015 bol úver splatený.

2) Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v celých €
Rozpočet na rok 2015
188941

Skutočnosť k 31.12.2015
173677

% plnenia
92

Skutočnosť k 31.12.2015
102369

% plnenia
94

2) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
108643
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Spolu

Rozpočet
67861
26872
13910
108643

Skutočnosť
66420
23622
12327
102369

2) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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% plnenia

Z rozpočtovaných 33816 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 33338,- €, čo je 99 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostky a pracovníkov OcÚ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 12131,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 12002,- €, čo je 99
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 62696,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 57029 €, čo je 91 %
čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec v roku 2015 bola úverovo zaťažená.
Obec mala úver vo výške 37652,73 € a 7190,54 € na realizáciu projektu „Úprava verejného
priestranstva v obci Nižná Hutka“, ktorý bol prefinancovaný SZRB aj splatený v roku 2015.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
34353

Skutočnosť k 31.12.2015
26229

% plnenia
76

v tom :
Funkčná klasifikácia
Projektová dokumentácia rigoly
MK rekonštrukcia ul. Pri studničke
KD projektová dokumentácia rekonštr
Spolu

Rozpočet
11400
10089
4740
26229

skutočnosť
11400
10089
4740
26229

% plnenia
100
100
100

a) Výdavky verejnej správy
Prípravná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu KD vo výške 4740,- €
b) Realizácia nových stavieb
Rekonštrukcia MK 10089,- € na ulici Pri studničke
c) Úprava verejného priestranstva: 44843,- eur pri KD.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
45945

Skutočnosť k 31.12.2015
44843

% plnenia
97

Úprava verejného priestranstva – z bankových úverov krátkodobých .

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015
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Výsledok rozpočtového hospodárenia obec zisťuje zúčtovaním celkových príjmoch
a výdavkoch ako výsledok ich súhrnej bilancie, podľa zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisoch.
Bežné príjmy obce:
Bežné výdavky obce:
Bežný rozpočet – prebytok:

122795,09
102368,89
20426,20

Kapitálové príjmy obce:
Kapitálové výdavky obce:
Kapitálový rozpočet - prebytok

51965,63
26228,64
25736,99

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

46163,19

Príjmy z finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

16488,64
44843,27
-28354,63

Príjmy spolu:
Výdavky spolu:
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

191249,36
173440,80
17808,56
0

Upravené hospodárenie obce:

17 808,56

Výsledok hospodárenia obce Nižná Hutka za rok 2015 zistený podľa ustanovenia § 2
písmeno b/ c/ a § 10 ods. 3 písmeno a/ b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je prebytok vo výške 17 808,56 €.
Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 vo výške 17 808,56 € sa
navrhuje odviesť do rezervného fondu obce.

5. Prehľad o stave fondov obce
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond vedie sa na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2015

1470,21

Prírastky z prebytku hospodárenia č. uzn.03/04/15

21528,30

Spolu

22998,51

Čerpanie - Rekonštrukcia MK č.uzn. 04/05/15

10088,64

Projektová dokumentácia rigoly č. uzn.04/03/15

6400,00
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Stav k 31.12.2015

6509,87

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho
fondu.

Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2015

304,85

Tvorba

140,75

Spolu

445,60

Príspevok zamestnancom 2015

227,75

KZ k 31.12.2015

217,85

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

800127,85

798846,62

Neobežný majetok spolu

771240,83

768485,77

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

673695,42

67094036

Dlhodobý finančný majetok

97545,41

97545,41

Obežný majetok spolu

28887,02

30360,85

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

2179,53

1140,99

Finančné účty

26707,49

29219,86

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

800127,85

798846,62

Vlastné imanie

197723,18

224041,45

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

197723,18

224041,45

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

176620,71

198323,18

Výsledok

21102,47

25718,27

51091,51

9925,98

456

456

1121,43

1482,93

0

0

Krátkodobé záväzky

5312,66

8982,62

Nevyfakturované dodávky

1796,77

1988,01

Bankové úvery a výpomoci

44843,27

0

Časové rozlíšenie

551313,19

564879,19

PASÍVA
Názov

z toho :

hospodárenia

za

účtovné

obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči dodávateľom nevyf.
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam

2443,51 €
1988,01 €
525,88 €
2542,32 €
1482,93 €

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec v roku 2015 bola úverovo zaťažená.
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a/ Krátkodobý úver – Úprava verejného priestranstva čerpaný 19.12.2014 vo výške
37652,73 € a 7190,54 € spolu 44843,- €.
Stav k 31.12.2015 0,00 €. V roku 2015 bol splatený.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá PO

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla záruky

10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2015 nepodnikala

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
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

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

194,04

194,04

0

ObÚ ŽPKE Životné prostredie

72,40

72,40

0

Recyk fond

Odpad

157

157

0

MV SR

Voľby

432,63

432,63

0

MŽP

PD rigoly

5000

5000

0

-1-

REGOB

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Evid. obyv.
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-3Bežné výdavky

-5-

b/
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obci nebola poskytnutá dotácia v roku 2015 zo štátnych fondov.

12. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce
Obec v roku 2015 neposkytla žiadne dotácie z rozpočtu obce.

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13.Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce
na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo:
1. Schvaľuje záverečný účet obce Nižná Hutka 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Schvaľuje odvod prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 vo výške
17 808,56 € do rezervného fondu obce.
3. Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2015.

Vypracovala: Rusnáková

Predkladá: Szászfaiová

V Nižnej Hutke dňa 6.6.2016
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