Záverečný účet Obce IVANOVCE
za rok 2015

Predkladá : Bc. Mária Hládeková
Spracoval: Ing. Monika Kališová
V Ivanovciach, dňa 26. 5.2016
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.06. 2016
Záverečný účet schválený OZ dňa 28.06. 2016, uznesením č. 26/2016

Záverečný účet obce
za rok 2015
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2015

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

5.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

Záverečný účet obce
za rok 2015
1. Rozpočet obce na rok 2015
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.
Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení
príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa
jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
1.1. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie obce Ivanovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2014 uznesením č. 42/2014.
Schválený rozpočet obce Ivanovce bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 18.08. 2015 uznesením č. 60/2015.
- druhá zmena schválená dňa 08.12.2015 uznesením č. 85/2015.
Rozpočet obce k 31.12.2015

398 732

Upravený
rozpočet
po poslednej
zmene
566 889

376 282
7 450
15 000
0
391 282

427 377
7 450
126 762
8 000
550 950

425 987,20
6 738,03
101 932,05
4 000
536 170,70

200 260

240 309

225 531,43

105 022

129 290

129 290,42

15 000
71 000
7 450

97 384
83 967
15 939

97 383,26
83 965,59
2 486,58

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Skutočnosť
k 31. 12. 2015

538 657,28
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
569 589

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

538 657,28

94,57

Celkové príjmy tvoria bežné príjmy (daňové príjmy – výnosy dane z príjmov poukázaných
územnej samospráve, dane z nehnuteľnosti, dane z pozemkov, dane za psa, nedaňové príjmy –
ako príjmy z prenajatých pozemkov, budov a iných objektov, administratívne poplatky a iné
nedaňové príjmy), taktiež kapitálové príjmy, ktoré pozostávajú z predaja majetku a získaných
dotácií obce, ale aj príjmové finančné operácie, ktoré zachytávajú čerpanie finančných
prostriedkov z úverov. K príjmom obce patria aj bežné príjmy rozpočtovej organizácie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
434 827

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

433 437,20

99,68%

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

237 784,36

99,58

a) daňové príjmy
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
238 785

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 210 300 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 210 239,72 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,58 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 27 685 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 26 758,64 EUR, čo je
96,65% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 370,38 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 5 303,55 EUR a dane z bytov boli v sume 84,71 EUR.
Daň za psa 786 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19 196,46 €
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
98 220

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

98 045,71

99,82

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných prostriedkov po zmenách 98 220 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 98 045,71 EUR, čo je 99,82 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých
pozemkov v sume 1 214,46 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
96 831,25 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky z rozpočtovaných aj po zmenách 4 500 EUR bol
skutočný príjem k 31.12. 2015 v sume 4 381,95 EUR, čo je 97,37 %.
Z rozpočtovaných po zmenách 29 550 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 29 542,66
EUR, čo je 99,97 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
5

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

0,29

5,8

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 EUR, bol skutočný príjem vo výške 0,29 EUR,
čo predstavuje 5,8 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vkladov.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 44 252 EUR bol skutočný príjem vo výške 54 077,23
EUR, čo predstavuje 122,20 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
ÚPSVaR

Účel
Životné prostredie
CD a PK
REGOB
CO
Voľby - referendum
Stavebný úrad
Školstvo
Refundácia mzdy pracovníkov
obce Ivanovce (85% Eú, 15% ŠR)
VÚC – Trenčiansky samosprávny kraj
500 Hokejový turnaj
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Suma v EUR
87,17
40,22
307,23
80,40
496,90
865,83
49 033,40
2 666,08

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
126 762

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

101 932,05

80,41

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 15 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 14 986 EUR, čo je
99,9% plnenie, jedná sa o predaj budovy starej Požiarnej zbrojnice súpisné číslo 180
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2015 v sume 1 220 €. Pozemok predaný
súkromnej osobe.
Transfery v rámci verejnej správy
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Z rozpočtovaných 0 EUR po zmene 85 726,79 €, bol skutočný príjem k 31.12. 2015 v sume
85 726,05 EUR, nakoľko bola získaná dotácia z Environmentálneho fondu na zateplenie
Základnej školy v Ivanovciach.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Účel

Suma v EUR

Environmentálny fond

85 726,05 Zateplenie Základnej školy v
Ivanovciach

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
8000

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

4 000

50

V roku 2015 čerpala obec Ivanovce finančné prostriedky z pripísaného kontokorentného úveru
na pokrytie čiastočnej úhrady splátky TVK a.s. Skutočné čerpanie bolo vo výške 4 000 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
7 450

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

6 738,03

90,44

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou Ivanovce 6 738,03EUR
Kapitálové príjmy
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

0

0

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou Základná škola s materskou školou
Ivanovce nemala v roku 2015 žiadne kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
550 950

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

536 834,50

97,43

Výdavky prestavujú výdavky bežné, medzi ktoré patria výdavky na správu a chod budov obce,
nákup tovarov a služieb, ktoré obec počas roka vynakladá, či už na údržbu a rekonštrukciu
verejnej zelene, komunikácií, organizáciu kultúrno-športových podujatí, splátky úrokov ale aj
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v neposlednom rade na mzdy zamestnancov obce. Výdavky pozostávajú aj z kapitálových
výdavkov a výdavkových finančných operácií ako aj výdavkov rozpočtovej organizácie obce.
1. Bežné výdavky
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
240 309

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

225 531, 43

93,85

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 po zmenách 69 713 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume
65 838,64 EUR, čo je 94,44 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
robotníkov, pracovníkov pracujúcich cez ÚPSVaR, dohodárov a odmeny poslancom.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 24 324 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 22 380,47 EUR, čo
je 92,01 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných po zmenách 127 335 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
106 338,33 EUR, čo je 83,51 %. 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 po zmenách 7 763EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 7 396,95
EUR, čo predstavuje 95,28 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 31 502 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 30 450,03 EUR,
čo predstavuje 96,66 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
97 384

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

97 383,26

99,99

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Zateplenie objektu základnej školy
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Z rozpočtovaných prostriedkov po zmene 85 726,79 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015
v sume 85 726,05 EUR. Tieto prostriedky boli použité na Zateplenie a výmenu okien na budove
Základnej školy v Ivanovciach, ktoré zabezpečovala spoločnosť E-RAN GROUP, a. s., víťaz
verejného obstarávania. Finančné prostriedky na zateplenie a výmenu okien boli získané
z dotácie z Environmentálneho fondu.
b)
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
83 967

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

83 965,59

99,99

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných po zmene 7 967 EUR na splácanie istiny z prijatých krátkodobých bankových
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 7 966,56 EUR, čo predstavuje 99,99 %.
Z rozpočtovaných po zmene 8 412 EUR na splácanie istiny z prijatých dlhodobých bankových
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 8 412 EUR, čo predstavuje 100 %.
Z rozpočtovaných po zmene 19 066 EUR na splátku peňažného vkladu akcií TVaK bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 19 066 EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
129 290

Skutočnosť k 31.12.2015

% čerpania

129 290,42

100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov po zmenách 129 290 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2015 v sume 129 290,42 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu Základnej školy s materskou
školou je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou Ivanovce 129 290,42 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet po zmenách
na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% čerpania
0

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou Základná škola s materskou školou
Ivanovce nemala v roku 2015 žiadne kapitálové výdavky.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
432 725,23
425 987,20
6 738,03

354 821,85
225 531,43
129 290,42

77 903,38
101 932,05
101 932,05

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0

97 383,26
97 383,26

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku (nevyčerp. dotácia MFSR)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Schodok/Prebytok hospodárenia

0

4548,79
82 452,17
-3 167,01
79 305,16
4000
83 965,59

-79 965,59
538 657,28
536 170,70

2486,58
-3167,01
- 680,43

Pri tvorbe záverečného účtu bola zistená účtovná chyba, nakoľko sa nevyčerpaná dotácia,
získaná v roku 2014 nebola zapojená do kapitálových príjmov na položke 221 453 111.
Po odstránení chyby sa kapitálové príjmy obce v roku 2016 navýšia o sumu 3 167,01 €.
Skutočné rozpočtové hospodárenie po oprave
PRÍJMY SPOLU

541 824,29

VÝDAVKY SPOLU

536 170,70

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Schodok/Prebytok hospodárenia

5 653,59
-3167,01
2 486,58
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4.1. Zostatky na bankových účtoch obce a rozpočtovej organizácie
1. č. ú: SK 10 5600 0000 0006 5904 4001 – stav k 31.12. 2015 – 3 511,24 € - bežný ú. obce
2. č. ú: SK41 5600 0000 0006 5904 8002 - stav k 31.12. 2015 – 10,99 € - bežný ú. obce
3. č. ú: SK58 5600 0000 0006 5904 1003 – stav k 31. 12. 2015 – 378,92 € - bežný účet obce,
využívaný na príjem finančných prostriedkov pre ZŠ v Ivanovciach.
4. č. ú: SK89 5600 0000 0006 5904 5004 – stav k 31. 12. 2015 – 744,06 € - bežný účet obce,
využívaný na prijaté prostriedky z nájomných bytov a splátky ŠFRB úverov
5. č. ú: SK76 0200 0000 0011 6588 1058 – stav k 31.12. 2015 – 35,01 € - fond. ú. obce
6. č. ú: SK75 0200 0000 0009 2042 8202 – stav k 31.12. 2015 – 78,78 € - bežný účet obce
7. č. ú: SK 22 5600 0000 0006 5904 3009 - stav k 31.12. 2015 – 70,00 € - bežný účet obce
8. č. ú: SK 36 5600 0000 0006 5904 1011 – stav k 31. 12. 2015 – 10,44 € - grantový účet

Zostatky na b. ú. spolu za obec:

4 839,44,-€

9. č. ú: SK25 5600 0000 0006 5830 1002 – stav k 31.12.2015 = 451,69 Eur – fond. ú. školy
(sociálny)
10. č. ú: SK07 5600 0000 0006 5830 2005- stav k 31.12.2015 = 362,30 Eur – šk. jedáleň
11. č. ú: SK38 5600 0000 0006 5830 6006 - stav k 31.12.2015 = 971,86 Eur – depozitný ú.
12. č. ú: SK08 5600 0000 0006 5830 8001 - stav k 31.12.2015 = 0,00 Eur – výdavkový ú.

Zostatky na b. ú. spolu za ZŠ:

1 785,85,-€

Zostatky spolu:

6 625,29,- €

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. ,
najmenej však 10% z prebytku rozpočtu. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Vykazovaný výsledok hospodárenia obce, ktorý bol zistený v súlade s § 2 písm. b)a c) a §
10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z. n. p. – bežný rozpočet je prebytok v sume 77 903,38 €, kapitálový rozpočet je prebytkový
4 548,79 (3 167,01 € + 1 381,78 €) v tom sú ale finančné prostriedky – nedočerpaná kapitálová
dotácia zo ŠR v sume 3 167,01 € a rozdiel – prebytok bude použitý na vykrytie zostatku schodku
kapitálového rozpočtu. Čistý prebytok vo výške 0 €.
Prebytok hospodárenia v sume 0 € sa presunie ako tvorba do rezervného fondu obce.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

Suma v EUR
632,16,67,-
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z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

648,67,-

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1 %

Suma v EUR
86,75
359,59

Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

226,20
0
0
185,13
35,01

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

2 720 440,42

3 175 509,62

Neobežný majetok spolu

2 692 486,83

3 060 967,29

1 460,88

1 460,88

2 368 561,95

2 717 976,41

322 464

341 530

26 142,70

112 794,32

0

0

20 214,78

107 565,07

253,59

253,59

Krátkodobé pohľadávky

1 506,61

92,41

Finančné účty

4 167,72

4883,25

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
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Časové rozlíšenie

1 810,89

1 748,01

Pozn.: Zostatky na jednotlivých účtoch
Dlhodobý hmotný majetok: 042, 021, 022, 023, 031, 025, 028– stav dlhodobého hmotného
majetku v sume 2 717 976,41,- €
Dlhodobý finančný majetok: 063 – cenné papiere a podiely, splátka peňažného vkladu akcií
TVaK 2015 navýšenie majetku o sumu 19 066,- €, konečný stav 341 530,- €
Zúčtovanie medzi subjektmi VS: účet 355 –budova Zš v správe, zostatková hodnota zvereného
majetku do správy, navýšená v roku 2015 o sumu rekonštrukcie budovy školy. Celková hodnota
zvereného majetku po rekonštrukciu 107 565,07,- €
Dlhodobé pohľadávky : účet 315 – p. Šimková Andrea nedoplatok el. energia byt 303/3
v hodnote 253,59 €
Krátkodobé pohľadávky : účet 318 – odberateľské faktúry za r. 2015 – neuhradené 92,41 €
Časové rozlíšenie: účet 381 – náklady budúcich období, na tomto účte bolo účtované predplatné
novín na r. 2016 a poistné na r. 2016 - 1 748,01 €

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

2 720 440,42

3 175 509,62

281 525,56

718 549,49

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

281 525,56

718 549,49

1 608 862,65

1 420 828,76

900

900

3 167,01

3 167,01

1 359 011,88

1 204 653,28

30 934,48

25 887,48

Bankové úvery a výpomoci

214 849,28

186 220,99

Časové rozlíšenie

830 052,21

1 036 131,37

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Pozn.: Zostatky na jednotlivých účtoch
Rezervy: účet 323 – rezerva na audítora 900,- €, rezervy na nevyčerpané dovolenky sa v r. 2015
nevytvárali je na účte 323 zníženie
Zúčtovanie medzi subjektmi VS: účet 357 – zostatok nevyčerpanej dotácie na výmenu okien
a dverí a zateplenie budovy Ocú (3167,01 €)
Dlhodobé záväzky: účet 479 – ŠFRB , úvery štátneho fondu rozvoja bývania sa splácaním istín
ponížili, zostatok k 31.12. 2015 – 1 204 618,27 €
Krátkodobé záväzky: účet 321 – záväzky voči dodávateľom 16 938,95 €
účet 331 – záväzky voči zamestnancom 3 496,77 €
účet 336 – zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia 2 350,60 €
účet 342 – záväzky voči daňovému úradu 587,82 €
Bankové úvery dlhodobé: účet 461 – bankové úvery sa splácaním ponížili a konečný stav
44 732,62 €
Bežné bankové úvery (kontokorent): účet 231 – postupným splácaním kontokorentného úveru
sa aj výška záväzku znižuje. Konečný stav – 141 488,36 €
Časové rozlíšenie – v roku 2015 sa oproti roku 2014 položka časové rozlíšenie navýšila o sumu
chybne zaúčtovaných prostriedkov, ktoré boli v roku 2015 opravené na správne hodnoty.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
Prima banka č. 040610 (úver na KD)
Prima banka č. 041010 ( úver na HZ)
Prima banka č. 041811(úver na HZ)
Prima banka DKUU - kontokorent
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
ŠFRB č. 9508824175 (nadstavba č.17)
ŠFRB č. 8035716320 (bytovka 306)
ŠFRB č. 8005425047 (bytovka 309)
ŠFRB č. 8688508 (bytovka 307,308)
ŠFRB č. 9991670451 (bytovka 303,304,96)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
- daňovému úradu
- ostatné
Poskytovateľ
úveru
Štátny fond
rozvoja
bývania
Štátny fond
rozvoja
bývania
Štátny fond
rozvoja
bývania
Štátny fond

Zmluva/zo
dňa

Výška
poskytnutého
úveru v €

EUR
31 581,92 EUR
4 670,71 EUR
8 480 EUR
141 488,36 EUR
1 204 618,27 EUR
103 260,57 EUR
218 626,57 EUR
215 601,54 EUR
296 936,78 EUR
370 192,71 EUR
16 938,95EUR
3 167,01 EUR
3 496,77 EUR
2 350,60 EUR
587,82 EUR
0 EUR
Splátky

Splatnosť
úveru

Zostatok
úveru

309101506
05.06.2006

142 103,17

457,08

2036

103 260,57

252 997,00

887,00

2040

218 626,57

285998,81

919,90

2037

215 601,54

429 496,12

1 381,43

2035

296,936,78

3096822010
23.06.2010
3096362007
31.05.2007
309115505

13

rozvoja
bývania
Štátny fond
rozvoja
bývania
Prima banka
Slovensko a.s.
Prima banka
Slovensko a.s.
Prima banka
Slovensko a.s.
Prima banka
Slovensko a.s.

29.06.2005
309137502
27.05.2002
41010
24.03.2010
41811
29.11.2011
DKKU –
kontokorent
14.05.2007
40610
25. 02.2010

521 642,44

2 460,43

2032

370 192,71

200 000,00

93,00

2020

4 670,71

20 000,00

240,00

2018

8 480

146 179,00

663,88

2022

141 488,36

368

2023

31 581,92

289 410,00

Ukazovateľ

Skutočnosť
k 31.12.2013

Dlh obce spolu (FIN 6 – 04/FIN 5
– 04) ⃰
Počet obyvateľov k 31.12.
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur

k 31.12.2014

k 31.12.2015

1 508 597,00 1 451 728,85 1 390 839,26
960,00
974,00
960
1 571,46
1 490,48
1448,79

Index
2014/2013

Index
2015/2014

0,96
1,01

0,95
0,98

x

x

V súlade s § 17, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:
- * celková suma dlhu ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60% skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- ** suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Ivanovce nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

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. 2/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

TJ Považan Ivanovce - bežné výdavky na
turnaj
DHZO Ivanovce – bežné výdavky na činnosť
Jednota dôchodcov Ivanovce – bežné

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

2 246,05 EUR

2 246,05 EUR

0

0 EUR
0 EUR

500 EUR
0 EUR

0
0
14

výdavky na činnosť
SZPB – bežné výdavky na činnosť
SZTP – bežné výdavky na činnosť
CVČ – bežné výdavky na činnosť

30 EUR
40 EUR
28,60 EUR

30 EUR
40 EUR
28,60 EUR

0
0
0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Ivanovce nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
Základná škola s materskou
školou Ivanovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

79 282,22

79 282,22

Rozdiel - vrátenie
0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Základná škola s materskou
školou Ivanovce

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-2-

Obvodný úrad
Obvodný úrad

Životné prostredie
CD a PK

Obvodný úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
VÚC – Trenčiansky
samosprávny kraj
ÚPSVaR

REGOB
CO
Voľby
Stavebný úrad
Školstvo
Hokejový turnaj

Ministerstvo financií
SR
Environmentálny fond

Refundácia mzdy
pracovníkov obce Ivanovce
(85% Eú, 15% ŠR)
Výmena okien a dverí,
zateplenie budovy obecného
úradu
Zateplenie ZŠ Ivanovce

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

87,17
40,22

87,17
40,22

0
0

307,23
80,40
640
865,83
49033,40
500

307,23
80,40
469,90
865,83
49033,40
500

0
0
143,10
0
0
0

2666,08

2666,08

0

4500

1332,99

3167,01

85 726,79

85 726,79

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Trenčianske Stankovce –
príspevok na činnosť
stavebného úradu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

2 705,61

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

2 705,61

0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Trenčiansky samosprávny
kraj – hokejový turnaj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

500

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

500

Rozdiel
0
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Ivanovce nečlení rozpočet podľa programov - nepoužíva programový rozpočet. Obecné
zastupiteľstvo dňa 13.12.2013 uznesením č. 40/2013 OZ schválilo zostavenie a predkladanie
rozpočtu obce bez programovej štruktúry.

Vypracovala: Ing. Monika Kališová

Predkladá: Bc. Mária Hládeková

V Ivanovciach, dňa 26.05.2016

13. Uznesenia:
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu za rok 2015.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykázaný prebytok hospodárenia v sume 2 486,54 € ako
tvorbu rezervného fondu zaúčtovaný v roku 2016.

17

