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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia 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 vo výške 431.313.- €,
upravený rozpočet bol taktiež vyrovnaný vo výške 459.923 € .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2014, uznesením č.8.
Bol zmenený desaťkrát:
Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena schválená starostom dňa 2.3.2015 - zvýšenie príjmov a výdavkov o 1.348.- €–
dotácia z ÚPSVR na dobrovoľnícku službu a menšie obecné služby, dotácia zo ŠR na referendum
a presuny na jednotlivých položkách

-

druhá zmena schválená OZ dňa 7.4.2015, uznesením č. 23 – zvýšenie príjmov a výdavkov
o 3.028.- €, na základe zvýšenia výnosu dane z prímov,

-

tretia zmena schválená starostom dňa 8.6.2015 – presun na jednotlivých položkách vo
výdavkovej časti,

-

štvrtá zmena schválená OZ dňa 28.6.2015, uznesením č. 32 – zvýšenie príjmov a výdavkov
o 5.960.- € a to dotácia z ÚPSVR na podporu zamestnania § 54

-

piata zmena schválená starostom

dňa

5.8.2015 – presun na jednotlivých položkách vo

výdavkovej časti,
-

šiesta zmena schválená OZ dňa 4.10.2015, uznesením č. 46 - zvýšenie príjmov a výdavkov
o 13.988.- € a to zapojením bežných príjmov o 1.200.- € a finančné operácie príjmové 12.788.€ ( z RF a predchádzajúcich rokov 2.000.- €, úvery 10.788.- €), úprava rozpočtu na jednotlivých
položkách vo výdavkovej časti,

-

siedma zmena schválená starostom dňa 20.10.2015 – zvýšenie príjmovej i výdavkovej časti
o 1.566.- € - dotácia z ÚPSVR na MOS a § 54, presuny na jednotlivých položkách vo výdavkovej
časti,

-

ôsma zmena schválená starostom dňa 30.11.2015 – zvýšenie príjmov a výdavkov o 1.497.- € dotácia z EÚ a ŠR na lávku , presuny vo výdavkovej časti rozpočtu,
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-

deviata zmena schválená starostom dňa 20.12.2015 – navýšenie príjmov a výdavkov o 1.223.€ a presuny na položkách v príjmovej a výdavkovej časti

-

desiata zmena schválená starostom dňa 31.12.2015 – presuny vo výdavkovej časti rozpočtu

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách
Schválený
rozpočet
431 313,00

Upravený
rozpočet
459 923,00

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

86 790,00
0
344 523,00

102 612,00
0
357 311,00

83 872,57
0
355 027,93

Výdavky celkom

431 313,00

459 923,00

435 913,71

85 213,00
342 100,00
4 000,00

110 847,00
346 076,00
3 000,00

107 262,50
327 975,96
675,25

Príjmy celkom

Skutočnosť
438 900,50

z toho :

z toho :

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v eurách
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

459.923,00

% plnenia

438.900,50

95,43

Príjmy obce podľa položiek v eurách:
Položky

Rozpočet
po úprave 2015
56 168,00

Skutočnosť
2015
56 168,22

% plnenia

111

Výnos dane z príjmov

121

Daň z nehnuteľnosti

9 380,00

8 954,27

95,46

133

Daň za psa a TKO

3 850,00

3 698,88

96,07

212

Príjmy z prenájmu

3 672,00

3 697,54

100,70

221

Ostatné poplatky

200,00

222,50

111,25

222

Za porušenie predpisov

0

35,00

223

Poplatky z predaja výrobkov a služieb

614,00

540,00

242

Úroky

0

0,29

292

Príjmy z dobropisov a iné príjmy

90,00

204,60

311

Granty

1 000,00

300,00
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100

87,95

227,33

312

Transfery

341

Prostriedky z EÚ

26 299,00

8 713,08

33,13

1 339,00

1 338,75

99,98

102 612,00

83 872,57

81,74

0,00

0,00

357 311,00

355 027,93

99,36

459 923,00

438 900,50

95,43

Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy spolu:
Finančné operácie :

Príjmy celkom:

Z rozpočtovaných celkových príjmov 459.923,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
438.900,50 €, čo predstavuje 95,43 % plnenie.
Príjem vo výške 164,97 € je mimorozpočtový príjem zo SF. Obec zobrala úver vo výške 354.310,96 €
na projekt výstavby lávky do Poľska.

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
69.398.-

Skutočnosť k 31.12.2015
68.821,37

% plnenia
99,17

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Predpokladaný výnos dane z príjmov bol rozpočtovaný vo výške 56.168.- €. Skutočne bolo obci z
daňového úradu poukázaných 56.168,22 €, čo je 100,00 %.

b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9.380,00 € bol skutočný príjem dane z nehnuteľnosti vo výške 8.954,27 €, čo je
95,46 % plnenie.
Z toho skutočné príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5.433,93 €, dane zo stavieb vo výške
3.342,34 € a dane z bytov vo výške 178.- €.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností celkom vo výške 447,74 €.

c) Daň za psa - rozpočet bol 150,00 €, skutočnosť 129,25 € čo je 86,17 % plnenie.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočet bol vo výške 3.700.- €, skutočnosť predstavovala 3.569,63 €, plnenie 96,48 %.
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

3.672.-

% plnenia
100,69

3.697,54

a) Príjmy z prenájmu pozemkov a budov
Z rozpočtovaných 3.672.- € bol skutočný príjem vo výške 3.697,54 €, čo je 100,70 % plnenie. Ide
o skutočný príjem z prenajatých pozemkov vo výške 572,10 €, ktoré uhrádza RD Sulín, ZBU Sulín
a nájomcovia z bytoviek č. 92 a 93, ktorí si prenajímajú pozemky pod garážami. Príjem z prenájmu
kultúrnych domov predstavoval 161,90 €, z prenájmu školy 2.610,60 €, školského bytu 311,49 € a
hrobových miest vo výške 41,45 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2015
904.-

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia
110,82

1.001,83

a) Administratívne a ostatné poplatky
Z rozpočtovaných 200.- € bol skutočný príjem vo výške 222,50 €, čo je 111,25 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za osvedčenie podpisov a listín.

b) Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb
Rozpočet predstavoval 614.- €, skutočný príjem bol 540.- €, čo je 87,95 %.
Príjem tvoria poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase 90.- € a odpredaj poľnej kuchyne vo výške
450.- €.

c) Iné príjmy - rozpočet bol vo výške 90.- €, skutočnosť je 239,33 €, čo je 265,92 %.
V tom je zahrnutý príjem z dobropisu za el. energiu 116,80 €, z úrokov 0,29 €, za porušenie predpisov
35.- €, spotreba el. energie v kancelári ZBU, vrátenie poplatku za palubnú jednotku a mýtne 87,24.

4) Bežné príjmy – granty a transfery :
Rozpočet na rok 2015
28.638.-

Skutočnosť k 31.12.2015
10.351,83

% plnenia
36,15

Z rozpočtovaných príjmov na granty 1.000.- €, skutočnosť bola iba 300.- € , čo je 30%.
Prostriedky neboli účelovo viazané a boli použité na všeobecné služby.
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Transfery :
Obec prijala nasledovné transfery zo ŠR:
P.č Poskytovateľ
.
ÚPSVaR
1
ÚPSVaR
2.

Suma v €

Účel

29,88 Dobrovoľnícka služba § 52a
522,64 Menšie obecné služby § 52

3.

ÚPSVaR

7.245,91 Podpora na zamestnanie § 54

4.
5.

Okresný úrad SL
Okresný úrad SL

117,15 REGOB
640.- Referendum

6.

MF SR

157,50 Úhradu projektu výstavby lávky zo ŠR

7.

Mesto Muszyna – prostr. EÚ

Spolu:

1.338,75 Úhrada projektu výstavby lávky z EÚ

10.051,83

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Prostriedky zo ŠR a EÚ boli refundované na výdavky projektu lávky, ktoré vznikli v predchádzajúcich
rokoch .

5) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

0,00

% plnenia
0

0,00

b) Granty a transfery: 0.- €
P.č.

Poskytovateľ dotácie

Suma v €

Investičná akcia

6) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

357.311.-

355.027,93

% plnenia
99,36

Mimorozpočtové príjmy zo sociálneho fondu predstavovali 164,97 €.
Zapojenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu 552.- €.
Obec v tomto roku uzatvorila dve

úverové zmluvy na financovanie projektu: „Sulín- Muszyna-

Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“. Krátkodobý úver so splatnosťou 31.12.2016 bol obci
poskytnutý vo výške 336.595,42 € a dlhodobý úver vo výške 17.715,54 € je splatný 31.8.2025.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v eurách
Oddiel

Rozpočet
Skutočnosť
po zmenách 2015 2015

Kategória, Text
položky

Bežné výdavky celkom
0111

0112

0160

0320

0451

0510

0620

0630

0640

0810

0820

% plnenia

459.923,00

435.913,71

Obce

46.243,00

44.914,95

610

Mzdy, platy

24.695,00

24.233,97

620

Poistné do poisťovni

8.769,00

8.480,63

630

Tovary a služby

8.869,00

8.298,97

640

Bežné transfery

3.910.00

3.901,38

600

Finančná a rozpočtová oblasť

3.010,00

2.879,31

610

Mzdy, platy

1.190,00

1.187,39

620

Poistné do poisťovni

400,00

414,68

630

Tovary a služby

1.420,00

1.277,24

600

Všeobecné verejné služby

528,00

640,00

610

Mzdy, platy

50,00

50,00

620

Poistné do poisťovni

41,00

40,18

630

Tovary a služby

437,00

549,82

600

Ochrana pred požiarmi

1.268,00

1.034,61

630

Tovary a služby

1.268,00

1.034,61

600

Cestná doprava

30.860,00

29.883,91

630

Tovary a služby

28.642,00

28.002,93

650

Splácanie úrokov

2.218,00

1.880,98

600

Nakladanie s odpadmi

5.330,00

5.249,21

630

Tovary a služby

5.330,00

5.249,21

600

Rozvoj obcí

14.083,00

13.693,86

610

Mzdy

6.521,00

6.377,64

620

Poistné do poisťovni

2.220,00

2.171,80

630

Tovary a služby

5.342,00

5.144,42

600

Zásobovanie vodou

936,00

924,93

620

Poistné do poisťovni

6,00

6,00

630

Tovary a služby

930,00

918,93

600

Verejné osvetlenie

2.654,00

2.619,23

620

Poistné do poisťovni

228,00

236,29

630

Tovary a služby

2.426,00

2.382,94

600

Rekreačné a športové služby

310,00

301,90

630

Tovary a služby

310,00

301,90

600

Ostatné kultúrne služby

2.708,00

2.316,58

620

Odvody do poisťovni

50,00

48,82

600

8

97,13

95,66

121,21

81,59

96,84

98,48

97,24

98,82

98,69

97,39

85,55

Oddiel

0840

1070

Rozpočet
Skutočnosť
po zmenách 2015 2015

Kategória, Text
položky

% plnenia

630

Tovary a služby

2.658,00

2.267,76

600

Náboženské a iné spol. služby

2.717,00

2.604,01

630

Tovary a služby

2.717,00

2.604,01

600

Sociálna pomoc občanom

200,00

200,00

640

Príspevky

200,00

200,00

346.076,00

327.975,96

1,00

1,00

346.075,00

327.974,96

3.000,00

675,25

Kapitálové výdavky celkom
0320

710

Ochrana pred požiarmi

0451

710

Cestná doprava

Finančné operácie
0111

630

Obce

75,40

0620

630

Rozvoj obcí

47,85

0170

820

Z bankových úverov

Rozpočet na rok 2015
459.923,00

3.000,00

95,84

100

94,77

22,51

552,00

Skutočnosť k 31.12.2015
435.913,71

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2015
107.262,50

% plnenia

94,78

1) Bežné výdavky obce:
Rozpočet na rok 2015
110.847,00

96,77

Plnenie rozpočtu podľa položiek:
a) 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Na mzdy – tarifný plat, príplatky a odmeny bolo rozpočtovaných 32.456.- €, skutočné čerpanie bolo
vo výške 31.849.- € čo je 98,13 %.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, kontrolóra, pracovníkov pri rozvoji obce §
54 a odmena administratívneho pracovníka pri referende.

9

b) 620- Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných

11.714.- €

na odvody zdravotného a sociálneho poistenia bolo skutočne

vyčerpaných 11.398,40 €, čo je 97,31 % . Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa.

c) 630- Tovary a služby
Z rozpočtovaných 60.349.- € boli skutočné výdavky 58.032,74 €, čo je 96,16 %.

631 - Cestovné výdavky z rozpočtovaných 230.- € bolo skutočne vyčerpaných 223,72 €, čo je 97,27
%. Sú tu zahrnuté aj cestovné výdavky zapisovateľky pri referende.

632 - Energie, poštovné, telekomunikačné – rozpočet 7.741.- €, skutočnosť 7.117,63 €, čo je 91,95
%, z toho energie rozpočet 6.661.- €, čerpanie 6.189,17 €, čo je 92,92 %.

633 -Všeobecný materiál - rozpočet bol vo výške 7.676.- €, skutočnosť 7.168,84 €, čo je 93,39 %.
V tom sú zahrnuté výdavky na nákup prístrojov a zariadení, kontajnerov,

kancelárske potreby,

čistiace prostriedky, materiál na chlórovanie vody, na verejné osvetlenie, materiál pre MOS, stavebný
a elektroinštalačný materiál do kultúrnych domov (733,62 €), oplotenie cintorína (1.908,82 €),
prístupová cesta k cintorínu, nákup kameňa a dosiek.
Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na knihy, noviny a časopisy, pracovné odevy, palivo do pílky, kosačky
a krovinorezu, reprezentačné výdavky a licencie.

634 - Palivo, servis, údržba, opravy a poistenie osobného vozidla Chevrolet Aveo, Avie a Tatry 815
rozpočet 2.317.- €, čerpanie 2.253,46 €, čo je 97,26 %, z toho palivo 1.458,12 €.

635 - Údržba výpočtovej techniky, strojov a budov – rozpočet 1.280.- €, skutočné čerpanie 1.166,40 €,
čo je 91,13 %.
V tom sú zahrnuté výdavky údržbu výpočtovej techniky a softvéru 378,40, údržba prevádzkových
strojov 380.- € ( kosačka, krovinorez, pece), na zimnú údržbu MK 408.- € .

636 - Prenájom rozpočet 37.- €, skutočnosť 35,38 € ( z toho pozemky SPF 19,16 €), čo je 95,62 %.
637 - Všeobecné služby - rozpočet bol vo výške 41.068.- €, skutočné čerpanie predstavuje 40.190,56
€, čo je 97,86 %.
V tom sú zahrnuté výdavky na školenia a semináre, súťaž DHZ, propagácia a reklama, poplatky
banke, manipulačné poplatky, poplatky stavebnému úradu, sociálny fond, úrazové poistenie, stravovanie
( 1.717,40 €), odmeny na dohody (899,85 €), rozbory vody ( 517,92 €), vývoz odpadov ( 4.750,76 €),
audit (480.- €). Najvyššiu položku tvoria výdavky súvisiace s výstavbou lávky a to poplatok finančnému
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manažérovi 16.880.- €, stavebný dozor 8.880.- € , notárske služby 245,63 €, informačné tabule 757 €,
preklad do poľštiny 564 €.

d) 640 - Bežné transfery - rozpočet 4.110.- €, skutočné čerpanie bolo 4.101,38 €, čo je 99,79 %.
Sú tu zahrnuté členské príspevky, príspevok na pohreb a odstupné ( 3.677,01 €).

e) 650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami – rozpočet 2.218.- €, skutočnosť 1.880,98 €, čo je 84,81 %.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
346.076.-

Skutočnosť k 31.12.2015
327.975,96

% plnenia
94,77

v tom :
Funkčná klasifikácia
0320
0451

rozpočet

Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava

1.346.075.346.076.-

Spolu

skutočnosť

% plnenia

1.327.974,96
327.975,96

100
94,77

Obec kúpila od RD „Prameň“ Sulín hasičské vozidlo Tatru 815 za 1.- €. V tomto roku sme
realizovali projekt výstavby lávky: „Sulín- Muzsyna-Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“ .
Výdavky na výstavbu predstavovali 314.174,96 €, aktualizácia PD lávky SR-PL vo výške 13.800.- €.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
3.000.-

Skutočnosť k 31.12.2015
675,25

% plnenia
22,51

Obec spláca SLSP dlhodobý úver, ktorý sme si zobrali na 5 % spoluúčasť lávky. V tomto roku
sme uhradili 552.- €.
Vo finančných operáciách sú zahrnuté aj výdavky sociálneho fondu vo výške 123,25 €, ktoré sú
mimorozpočtové.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Obec nemá rozpočtové organizácie.
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4. Vysporiadanie prebytku / schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet

-

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

83.872,57
107.262,50
- 23.389,93
0
327.975,96
327.975,96

351.365,89
354.310,96
2.945,07
354.862,96

Výdavky z finančných operácií

552,00

Rozdiel finančných operácií

354.310,96

PRÍJMY SPOLU

438.735,53
435.790,46
2.945,07

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

2.945,07

Schodok rozpočtu v sume 351.365,89 € 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :
 z úveru
354.310,96 EUR
Zostatok finančných operácií v sume
354.310,96 EUR, bol použitý na:
 vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 351.365,89 EUR, ktorý
vznikol z dôvodu výstavby lávky SR-PL
Zostatok finančných operácií v sume 2.945,07 EUR, navrhujeme použiť na:
 tvorbu rezervného fondu
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 2.945,07 EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
Obec rezervný fond nevedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- úprava RF podľa skutočného stavu FP
Úbytky - použitie rezervného fondu :
 uznesenie č. 45 zo dňa 4.10.2014
na splátky úveru
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
4.482,72

552,00



3.930,72

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica o použití sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2015

198,45

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %

158,81

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - stravovanie

123,25

- regeneráciu PS, jubilea

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2015

234,01
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6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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 obec finančne
usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým
osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, usporiadala finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtom VÚC.
Obec neposkytla žiadne dotácie.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, Zostatok
transferu uviesť :
nevyčerpaných
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

z r. 2014

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2015

Rozdiel
(stĺ.4stĺ.5 )

Bežné výdavky :

MF SR

Referendum

640,00

640,00

0

MV SR

REGOB

117,15

117,15

0

ÚPSVaR

Menšie obecné služby

481,79

481,79

0

ÚPSVaR

Dobrovoľnícka služba

29,88

29,88

0

ÚPSVaR

Podpora zamestnanosti

7.245,91

7.245,91

0

§ 54
MF SR

Projekt lávky SR-PL

157,50

157,50

0

EÚ

Projekt lávky SR-PL

1.338,75

1.338,75

0

0

0

10.351,83

10.351,83

Mesto Muszyna

Kapitálové výdavky:

Spolu:
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0

B. Obec uzatvorila v roku 2015 zmluvy so SLSP o poskytnutí úverov na projekt: „Sulín-MuszynaZegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“

a to krátkodobý úver vo výške 336.595,42 €

a dlhodobý úver vo výške 17.715,54 €. Splátky dlhodobého úveru predstavovali 552.- €.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

Neobežný majetok spolu

KZ k 31.12.2015

283 292,68

596 377,02

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

216 514,16

529 598,50

Dlhodobý finančný majetok

66 778,52

66 778,52

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

5 250,86

Obežný majetok spolu

8 010,99

z toho :
Zásoby

342,37

489,29

Pohľadávky

110,72

291,59

4 797,77

7 230,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435,35

671,75

288 978,89

605 059,76

Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci
krát.
Prechodné účty aktív
Časové rozlíšenie

SPOLU
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

Vlastné zdroje krytia majetku

KZ k 31.12.2015

227 493,64

199 976,33

Fondy účtovnej jednotky

0,00

0,00

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

228 821,40

199 976,33

-1 388,01

- 28 845,07

10 730,63

359 696,45

198,45

234,01

10 052,18

5 153,48

0,00

353 758,96

480,00

550,00

Prechodné účty pasív

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

50 754,62

45 386,98

288 978,89

605 059,76

z toho :

Výsledok hospodárenia:
z toho za účtovné obdobie
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij. výp.
Rezervy

Časové rozlíšenie

SPOLU

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
-

záväzky zo SF

234,01 €

-

voči bankám

-

voči dodávateľom

-

voči štátnemu rozpočtu

-

voči poisťovniam a daňovému úradu 1.667,48 €

-

voči zamestnancom

-

ostatné /audit, spoločný úrad)

353.758,96 €
1.028,68 €
0€
2.288,76 €
718,56 €
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9. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá žiadne príspevkové organizácie.

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 neposkytla žiadne dotácie.

11. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá vypracovaný programový rozpočet, nakoľko Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o
neuplatňovaní programovej štruktúry.

Štefan Romaňák
starosta obce

Vypracovala : Helena Malastová
V Sulíne dňa 18.5.2016

Záverečný účet Obce Sulín bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Sulíne dňa 15.6.2016,
uznesením č. 97.

Návrh Záverečného účtu bol na úradnej tabuli a na web. stránke vyvesený dňa : 18.5.2016
zvesený dňa : 14.6.2016
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