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Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2015 

 
 
 
 
 1.  Základné údaje o obci ako účtovnej jednotke 
 
Názov  Obec Valaská Belá 
Sídlo  Obecný úrad Valaská Belá  1 
Dátum založenia/zriadenia 01.01.1991 
Spôsob založenia/zriadenia Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 
IČO 00318531 
DIČ 
Hlavná činnosť účtovnej jednotky 

2021211830 
Výkon samosprávy obce na jej samosprávnom 
a správnom území 

 Iné všeobecné údaje  
 

2 268 obyvateľov  k  31. 12. 2015 
     

Štatutárny orgán  Ing. Miloš Cúcik  –  starosta  obce  
Zástupca štatutárneho orgánu  Ing. Peter Dušička – poslanec  OZ  

Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett 
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia 20 
Počet riadiacich zamestnancov   1 

    

Rozpočtová organizácia zriadená obcou  

Základná škola s materskou školou Valaská 
Belá s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou 
je školská jedáleň (ŠJ ZŠ aj ŠJ MŠ),  školský 
klub detí (ŠKD), centrum voľného času 
(CVČ);  
Základná škola bola zlúčená s materskou 
školou k 1.9.2012 

Príspevková organizácia zriadená obcou  Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej  
s právnou subjektivitou  

Iné právnické osoby založené obcou  Iné založené právnické osoby obec nemá 
  
 
 
 
 
 
 



4 

2.  Rozpočet obce na rok 2015 
 

Rozpočet obce Valaská Belá ako nástroj finančného riadenia vyjadruje samostatnosť  hospodárenia 
obce. Obsahuje príjmy  a  výdavky, ktoré  finančne vyjadrujú vzťahy k zriadenej rozpočtovej organizácii – 
Základnej škole s materskou školou Valaská Belá, príspevkovej organizácii – Miestnemu kultúrnemu stredisku 
Valaská Belá, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj k iným právnickým osobám a fyzickým 
osobám pôsobiacich na jej území.  
 Obec Valaská Belá  rozpočet na rok 2015 zostavila podľa zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
Celkové príjmy rozpočtu obce, vrátane základnej školy a jej súčastí, boli rozpočtované  a  schválené v sume 
956 649 € a celkové výdavky v sume 956 649 €, teda  pôvodne bol rozpočet schválený ako vyrovnaný. 
            Rozpočet Obce Valaská Belá na rok 2015 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva  
uznesením č. 21/2014  dňa 11. 12. 2014. Počas roka 2015 bol rozpočet obce schválenými rozpočtovými 
zmenami upravovaný nasledovne:  
 
Rekapitulácia zmien rozpočtu Obce Valaská Belá za rok 2015 podľa schválených rozpočtových opatrení – 
podľa  zmenových listov rozpočtu číslovaných od 1 – 29  
čísl
o 
 RO  

Dátum  
schválenia 
rozp. zmeny 

Rozpočtové zmeny schválené príslušným 
kompetentným orgánom 

   Príjmy  
       v  € 

Výdavky  
      v  € 

Schodok, 
prebytok po 
úprave P a V 

Schválený rozpočet  11. 12. 2014 956 649 956 649 0 
1   5. 1. 2015 Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej 

kompetencie (uzn.11/2007 z   23.8.2007) 1 765 -  505 
+  505 1 765 

2 22. 1. 2015 Rozhodnutie  OZ o rozpočtových zmenách –  
schválené   uznesením číslo 38/2015 27 215 0 28 980 

3 30. 1. 2015 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia  
príslušných ministerstiev SR 637 637 28 980 

4 19.  2. 2015 Rozhodnutie  OZ o rozpočtových zmenách –  
schválené   uznesením číslo 50/2015 0 1 600 27 380 

5 20. 2. 2015 Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej 
kompetencie (uzn.11/2007 z   23.8.2007) 0 -600 

+ 600 27 380 
6 27. 2. 2015 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia  

príslušných ministerstiev SR) 28 695 28 695 27 380 
7 26. 3. 2015 Rozhodnutie  OZ o rozpočtových zmenách –  

schválené   uznesením číslo 68/2015 349 590 27 139 
8 31. 3. 2015 Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej 

kompetencie (uzn.11/2007 z   23.8.2007) 0 - 4 403 
+ 4 403 27 139 

9 31. 3. 2015 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia  
príslušných ministerstiev SR) 2 926 2 926 27 139 

10 30. 4. 2015 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia  
príslušných ministerstiev SR) 59 671 59 671 27 139 

11 30. 4. 2015 Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej 
kompetencie (uzn.11/2007  z  23.8.2007) 0 -    824 

+   824 27 139 
12   4.  5. 2015 Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej 

kompetencie (uzn.11/2007 z   23.8.2007) 0 - 1 705 
+1 705 27 139 

13 31.  5. 2015 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia  
príslušných ministerstiev SR 1 038 1 038 27 139 

14  18.  6. 2015 Rozhodnutie  OZ o rozpočtových zmenách –  
schválené   uznesením číslo 95/2015 1 807 13 717 15 229 

15 18.  6. 2015 Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej 
kompetencie (uzn.11/2007 z   23.8.2007) 0 -    380 

+   380 15 229 
16   2.  7. 2015 Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej 

kompetencie (uzn.11/2007 z   23.8.2007) 0 - 1 226 
+1 226 15 229 

17 31.  7. 2015 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia  
príslušných ministerstiev SR 931 931 15 229 
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18  3.  8. 2015 Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej 
kompetencie (uzn.11/2007 z   23.8.2007) 0 - 1 100 

+ 1 100 15 229 
19 31.  8. 2015 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia  

príslušných ministerstiev SR 80 000 80 000 15 229 
20 10.  9. 2015 Rozhodnutie  OZ o rozpočtových zmenách –  

schválené   uznesením číslo 115/2015 3 206 18 000 435 
21 11.  9. 2015 Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej 

kompetencie (uzn.11/2007 z   23.8.2007) 0 -  160 
+  160 435 

22 30.  9. 2015 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia  
príslušných ministerstiev SR 99 99 435 

23   2. 10. 2015 
Rozhodnutie starostu o rozp. zmenách v príjm. 
časti rozpočtu ,vo výdavkoch len presuny 
v rámci ekon.kat. 

1 132 - 4 791 
+ 4791 1 567 

24 22. 10. 2015 Rozhodnutie  OZ o rozpočtových zmenách –  
schválené   uznesením číslo 125/2015 1 847 1 300 2 114 

25 30. 10. 2015 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia  
príslušných ministerstiev SR -  621 -  621 2 114 

26   4. 11. 2015 
Rozhodnutie starostu o rozp. zmenách v príjm. 
časti rozpočtu ,vo výdavkoch len presuny 
v rámci ekon.kat. 

2 300 -  2 315 
+ 2 315 4 414 

27 30. 11. 2015 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia  
príslušných ministerstiev SR - 2 753 - 2 753 4 414 

28   1. 12. 2015 
Rozhodnutie starostu o rozp. zmenách v príjm. 
časti rozpočtu ,vo výdavkoch len presuny 
v rámci ekon.kat. 

11 980 -  2 534 
+ 2 534 16 394 

29 28. 12. 2015 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia  
príslušných ministerstiev SR 65 420 65 420 16 394 

      Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 1 244 293 1 227 899 16 394 
 
       Pôvodný  rozpočet  obce  bol po poslednej rozpočtovej zmene k 31. 12. 2015 upravený v príjmoch 
smerom nahor na konečných  1 244 293 eur a vo výdavkoch na konečných 1 227 899 eur. To znamená, že 
hoci bol pôvodne plánovaný ako vyrovnaný, nakoniec bol po zmenách upravený na prebytkový – príjmy boli 
vyššie ako výdavky o 16 394 eur. 
 
 
Rozpočet príjmov na rok 2015 
 
Príjmy obce vrátane   príjmov 
základnej školy v celých eurách         Pôvodný  rozpočet      Upravený rozpočet 
Bežné príjmy obce 950 899     1 118 519 
Bežné príjmy ZŠ – rozpočtované 3 350 3 350 
Bežné príjmy obce a ZŠ spolu 954 249 1 121 869 
Kapitálové príjmy obce 2 400 122 400 
Kapitálové príjmy ZŠ 0 0 
Kapitálové príjmy obce a ZŠ spolu 2 400 122 400 
Príjmy z finančných operácií 0 24 
BP, KP a príjmy z FO spolu 956 649 1 244 293 
 Rozpočet výdavkov na 2015 
 

 Výdavky obce a výdavky základnej 
školy v celých eurách  Pôvodný rozpočet          Upravený  rozpočet 
Bežné výdavky obce 467 475 572 825 
Bežné výdavky ZŠ – rozpočtované 486 774 532 674 
Bežné výdavky obce a ZŠ spolu 954 249 1 105 499 
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Kapitálové výdavky obce 2 400 2 400  
Kapitálové výdavky ZŠ 0 120 000 
Kapitálové výdavky obce a ZŠ spolu 2 400 122 400 
Výdavky  z finančných operácií 0 0 
BV, KVP a výdavky z FO spolu 956 649 1 227 899 

 
Plánovaný prebytok rozpočtu 2015 0 16 394 
 
 3. Plnenie rozpočtových príjmov za rok 2015  
 
            

Upravený  rozpočet všetkých 
príjmov roku  2015 

(BP,KP,FO - vrátane ZŠ)  
  Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1 244 293 ,00 € 1 263 349,85  €                     101,53 
        Ako  bol naplnený v skutočnosti rozpočet bežných príjmov, kapitálových príjmov  a  príjmov obce z  
finančných operácií  obce v porovnaní s celkovými rozpočtovanými upravenými príjmami obce (v čiastke  1 244 293,00  €), vrátane základnej školy,  je prehľadne uvedené v nasledujúcej tabuľke:  
 
 
Príjmy obce vrátane   príjmov 
základnej školy  

        Pôvodný    
        rozpočet 

     Upravený 
     rozpočet     Skutočnosť        Plnenie 

           v % 
Bežné príjmy obce 950 899     1 118 519 1 110 567,20    99,29 
Bežné príjmy ZŠ – rozpočtované 3 350 3 350 3 310,49 98,82 
Vlastné príjmy ZŠ –  dary  a  nerozpočt. 
(§ 23 zák. 523/2004 v platnom znení) 

– 
– – 

– 
2 352,58 

26 841,06 
–- 
–- 

Bežné príjmy obce a ZŠ spolu 954 249 1 121 869 1 143 071,33 101,89 
Kapitálové príjmy obce 2 400 122 400 120 255,00 98,25 
Kapitálové príjmy ZŠ 0 0 0,00       0,00 
Kapitálové príjmy obce a ZŠ spolu 2 400 122 400 120 255,00 98,25 
Príjmy z finančných operácií 0 24 23,52 98,00 
BP, KP a príjmy z FO spolu 956 649 1 244 293 1 263 349,85               101,53 
       
  V predchádzajúcom prehľade vidno, že pôvodný rozpočet obce, vrátane rozpočtu základnej školy, bol 
v príjmoch k 31. 12. 2015 zvýšený o 287 644 €. V skutočnosti sa celkové  príjmy podarilo naplniť v porovnaní 
s upraveným rozpočtom na  101,53 %, čo v kvantitatívnom vyjadrení predstavuje  o 19 056,85 eur  viac, ako 
bolo naplánované v upravených rozpočtovaných príjmoch.  
 
 3.1  Bežné príjmy (BP) obce vrátane vlastných príjmov ZŠ  
 
Upravený  rozpočet BP   
(vrátane ZŠ) na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1 121 869,00 € 1 143 071,33  € 101,89 
 
        Oproti pôvodnému rozpočtu 954 249 € bežných príjmov na začiatku roka boli rozpočtované upravené  
bežné  príjmy  obce,  vrátane rozpočtovaných  upravených bežných príjmov základnej školy 1 121 869,00 €  
(z toho 1 118 519 € obec  + 3 350 € základná škola). 
        Skutočné bežné príjmy obce, vrátane príjmov základnej školy, boli 1 143 071,33 €. V tejto sume je 
započítaných aj 1 952 €, ktoré dostala škola vo forme finančných darov, 387,30 eur, ktoré dostala na 
elektronické testovanie žiakov a 26 841,06 €, ktoré predstavujú skutočné vlastné nerozpočtované príjmy 
základnej školy v sledovanom období a 13,28 eur neodvedeného bežného transferu obci. Podľa rozhodnutia 
obecného zastupiteľstva ich mohla základná škola použiť, a aj použila, na úhradu výdavkov, o ktoré mohla 
v zmysle § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. v platnom znení prekročiť povolený limit výdavkov.  
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       Skutočné príjmy základnej školy za rok 2015 (rozpočtované aj nerozpočtované) boli spolu 32 504,13 €  
(3 310,49 € + 29 193,64 €). Oproti predchádzajúcemu roku 2014 (26 990,17 eur) boli príjmy vyššie o 8 506,34  
eur, čo je zvýšenie približne o 31,5 %. 
Podrobnejší prehľad o tom, ako bol rozpočet bežných príjmov, vrátane transferov a grantov, upravený a 
skutočné dodržiavaný, v členení podľa položiek a zdrojov v príjmovej časti, dáva nasledovný tabuľkový 
prehľad: 
 
 
 Položka 

/podpol Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

 Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
31.12.2015 

111 41 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy – obce  500 000 538 215 537 801,48 
121 41 Výnos dane z nehnuteľností  (z pozemkov, stavieb, 

a bytov) 48 970 48 970 45 757,74 
133 41 Výnos z miestnych daní a poplatku za KO 46 800 48 760 47 552,87 
 595 770 635 945 631 112,09 
212 41 Nedaňové príjmy z prenájmov pozemkov, budov, 

strojov, ... 5 200 9 400 8 511,12 
221 41 Nedaňové príjmy zo správnych poplatkov 5 000 7 500 7 433,36 
222 41 Nedaňové príjmy z pokút a z penále za porušovanie 

predpisov 100 150 120,00 
223001 41 Nedaňové príjmy z platieb za predaj výrobkov a  

služieb 20 500 23 350 22 048,88 
223004 41 Nedaňové príjmy z predaja prebytočného 

hnuteľného majetku obce 100 100 0,00 
229 41 Nedaňové príjmy z poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia  205 205 149,55 
242 41 Nedaňové príjmy – úroky  z vkladov  20 20 11,23 
292 41 Nedaňové príjmy – príjem z náhrad od poisťovní,  

z výťažkov lotérií a iných hier a vratiek FP z MO 850 2 676 2 013,45 
 31 975 43 401 40 287,59 

 Vlastné bežné príjmy obce  – daňové  a nedaňové  
spolu – kód zdroja  41 627 745 679 346 671 399,68 

312012 111 Normatívne FP pre ZŠ – dotácia zo ŠR na 
prenesený výkon štátnej správy v školstve  306 787 337 942   337 942,00 

312012 111 Nenormatívne FP pre ZŠ – dotácia zo ŠR na  
vzdelávacie poukazy  3 868 3 750 3 750,00 

312012 111 Nenormatívne FP – BT pre ZŠ na učebnice 0 561 561,00 
312012 111 Nenormatívne FP – BT pre ZŠ na opravu strechy 0 80 000 80 000,00 
312012 111 Dotácia zo ŠR na výkon matriky 2 870 2 933 2 932,74 
312012 111 Dotácia zo ŠR na REGOB 730 723 722,70 
312012 111 Dotácia zo ŠR na výkon verejnej správy na úseku 

životného prostredia 208 206 205,04 
312012 111 Nenormatívne FP – dotácia pre žiakov ZŠ zo 

sociálne znevýhodneného prostredia 718 707 707,00 
312012 111 Bežný transfer  – referendum 0 658 657,66 
312001 111 Dotácia zo ŠR pre ZŠ – bežný transfer na podporu 

výchovy k plneniu škol. povinností – škol. potreby 0 199 199,20 
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312001 111 Dotácia zo ŠR pre ZŠ – bežný transfer na podporu 
výchovy k stravovacím návykom detí zo SZP 1 000  1 129 1 129,00 

312001 111 Dotácia zo ŠR pre MŠ – bežný transfer na výchovu 
a vzdelávanie 3 092 3 472 3 472,00 

312001 111 Dotácia zo ŠR pre MŠ – bežný transfer na podporu 
výchovy k plneniu škol. povinností – škol. potreby 0 17 16,60 

312001 111 Dotácia zo ŠR pre MŠ – bežný transfer na podporu 
výchovy k stravovacím návykom detí zo SZP 150 149 149,00 

312001 111 Bežný transfer – dávka v hmotnej núdzi  0 784 783,20 
312001 111 Dotácia z ÚPSVR na prídavky na deti 285 306 305,76 
312001 111 Dávka v hmot.núdzi  z ÚPSVR - občanom 1 409 1 409 1 408,80 
312001 111 Dotácia na úhradu odmeny skladníka CO 242 242 241,20 
312001 111 Bežný transfer  zo  ŠR – na podporu aktivačnej 

činnosti dobrovoľníckej služby 55 110 109,43 
312001 11T1 Bežný transfer  zo  ŠR – na podporu aktivačnej 

činnosti dobrovoľníckej služby 1 740 3 295 3 293,92 
312001 11T2 Bežný transfer  zo  ŠR – na podporu aktivačnej 

činnosti MOS 0 581 581,27 
 Príjmy z dotácií spolu – kód zdr,111, 11T1, 11T2 323 154 439 173 439 167,52 

A Bežné príjmy obce spolu (bez ZŠ) 950 899 1 118 519 1 110 567,20 
B Vlastné  príjmy ZŠ, vrátane ŠKD a ŠJ ZŠ 3 350 3 350 32 504,13 

A+B=C Bežné príjmy obce a ZŠ spolu 954 249 1 121 869 1 143 071,33 
  Poznámka: Sumy schváleného  a upraveného rozpočtu sú uvádzané v celých  eurách, skutočnosť  v eurách a centoch   

        Všetky obcou prijaté  granty a transfery v roku 2015, ktorých evidencia je zrekapitulovaná v tabuľke a boli  
 účelovo viazané, použila obec v súlade s  ich účelom a v stanovenom termíne zúčtovania.  
 Dosiahnuté skutočné bežné príjmy obce spolu zo základnou školou  v objeme 1 143 071,33 eur sú v porovnaní  
 s predchádzajúcim rokom  2014 (946 589,92 ) o 196 481,41 eur vyššie, čo predstavuje nárast v percentuálnom 
vyjadrení  o 20,8 %. 
 
 
3.2   Kapitálové príjmy (KP)   
 
 

Upravený  rozpočet KP   
(vrátane ZŠ) na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

122 400,00  € 120 255,00  € 98,25 
        Skutočne dosiahnuté kapitálové príjmy 120 255,00 € boli naplnené skoro na 98,25 % plánovaného 
upraveného kapitálového príjmového rozpočtu na rok 2015. Obec kapitálové finančné prostriedky získala  
predajom  obecných pozemkov schváleným obecným zastupiteľstvom v priebehu roka a podstatnú časť KP 
mala obec z účelovej dotácie zo ŠR na odstránenie havarijného stavu – rekonštrukciu kotolne v budove 
miestnej základnej školy. 
         Základná škola Valaská Belá kapitálové príjmy v priebehu roka 2014 nemala, kapitálové príjmy vykázala  
len obec. 
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Položka 
/podpol Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 31.12.2015 
233001 43 Príjem z predaja pozemkov 2 400 2 400 255,00 
322001 111 Príjem zo ŠR na rekonštrukciu  kotolne ZŠ 0 120 000 120 000,00 

D Kapitálové príjmy obce (bez ZŠ) 2 400 122 400 120 255,00 
E Kapitálové príjmy základnej školy 0 0 0 

D+E=F Kapitálové príjmy obce a základnej školy spolu 2 400 122 400 120 255,00 
 
 
3.3  Príjmové finančné operácie (FO)  
  
 

Upravený  rozpočet  finančných 
operácií  na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

24,00  € 23,52  € 98,00 
 
         V roku 2015 obec v pôvodne  schválenom rozpočte nemala plánované príjmy z finančných operácií, 
počas roka upravila rozpočet FO na 24,00 eur, čo sú vlastnej nespotrebované finančné prostriedky z dotácie 
ÚPSVaR pre obec ako osobitného príjemcu prídavkov na deti, ktoré ostali z roka 2014 a boli prevedené na 
konci roka na osobitný bankový účet a v roku 2015 následne  zapojené do rozpočtu a minuté na určený účel. 
Skutočnosť bola 23,52 eur, čo je 98,00 %.  
 
 

Položka 
/podpol Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 31.12.2015 
453 131E Zostatok FP z predchádzajúceho účtov. obdobia 0 24 23,52 

G Príjmové finančné operácie obce 0 24 23,52 
 
            Podrobnejší prehľad o bežných, kapitálových príjmoch a príjmoch z FO v členení podľa druhu 
rozpočtu, zdrojov, položiek a podpoložiek poskytuje „Plnenie príjmov rozpočtu obce k 31.12.2015, ktoré je v  
prílohe 1 tohto záverečného účtu. 
 
 4. Plnenie rozpočtových výdavkov za rok 2015  
  

Upravený  rozpočet všetkých 
výdavkov roku  2015 

 (BP,KP,FO - vrátane ZŠ) 
Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1 227 899,00  € 1 126 522,28 €                     91,74 
           Z celkových  rozpočtovaných  upravených  výdavkov  1 227 899  €  v roku 2015 boli rozpočtované 
bežné výdavky obce  v sume: 572 825  € a  rozpočtované  bežné  výdavky  základnej školy s materskou 
školou  532 674 €, ďalej rozpočtované kapitálové výdavky obce v sume 2 400 € a rozpočtované kapitálové 
výdavky základnej školy v sume 120 000  €.  
             V nasledujúcej tabuľke je uvedené ako sa zmenil pôvodne schválený celkový rozpočet výdavkov obce 
v priebehu roka 2015 prijatými rozpočtovými opatreniami: 
 
 

 Výdavky obce a výdavky základnej školy       Rozpočet       Upravený  
      rozpočet 

     Skutočnosť Plnenie  
    rozp.  v % 

Bežné výdavky obce 467 475 572 825 504 655,13 88,10 
Bežné výdavky ZŠ – rozpočtované 
Bežné výdavky – nerozpočtov.  (§ 23 zák.o RP) 
Bežné výdavky – hradené z darov  

486 774 
– 
– 

532 674 
– 
– 

532 620,98 
27 241,67 

1 952,00 
99,99 

– 
– 

Bežné výdavky obce a ZŠ spolu 954 249 1 105 499 1 066 469,78 96,47 
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Kapitálové výdavky obce 2 400 2 400 52,50 2,19 
Kapitálové výdavky ZŠ 0 120 000 60 000,00     50,00 
Kapitálové výdavky obce a ZŠ spolu 2 400 122 400 60 052,50 49,06 
Výdavky  z finančných operácií 0 0 0 0,00 
BV, KVP a výdavky z FO spolu 956 649 1 227 899 1 126 522,28 91,74 

 
Ako bolo už skôr v texte uvedené, celkový pôvodný rozpočet bol vo výdavkoch upravovaný 

rozpočtovými opatreniami a postupne z plánovanej sumy 956 649,00 eur zvýšený o 271 250,00 €  na sumu 
1 227 899,00  eur.  
 Skutočné plnenie celkových výdavkov v sume 1 126 522,28 eur, v porovnaní s upraveným 
rozpočtom výdavkov, bolo v percentuálnom vyjadrení v danom roku 91,74 %, vrátane výdavkov uhradených 
z nerozpočtovaných vlastných príjmov  základnej školy. Nenaplnenie skutočných výdavkov rozpočtu obce 
oproti upravenému plánu výdavkov predstavuje v peňažnom vyjadrení čiastku   101 376,72 eur. 
 
 4.1 Bežné výdavky (BV) obce vrátane základnej školy 
 

Upravený  rozpočet BV   
(vrátane ZŠ) na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

1 105 499,00 € 1 066 469,78 96,47 
Rozpočtované upravené bežné výdavky obce, vrátane rozpočtovaných upravených bežných 

výdavkov základnej školy, boli 1 105 499 € (572 825 € obec + 532 674 € základná škola s materskou školou).  
Skutočné bežné výdavky obce spolu zo základnou školou  predstavujú čiastku 1 066 469,78 € a 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom  2014, kedy boli  v sume 958 819,80 eur, sú  o 107 649,98  eur vyššie, 
čo je v percentuálnom vyjadrení  zvýšenie o 11,23%. Zo skutočných bežných výdavkov 1 066 469,78 €  obec  
minula 504 655,13 € a základná škola s materskou školou 561 814,65 €, pričom základná škola okrem 
rozpočtovaných výdavkov v  sledovanom roku uhradila výdavky aj z  vlastných nerozpočtovaných príjmov, 
o ktoré mohla v zmysle § 23 zákona NR SR číslo 523/2004 Z. z. v platnom znení prekročiť povolený limit 
výdavkov, a to v čiastke 27 241,67  € a časť výdavkov hradila z darov v sume 1 952,00 eur. O  skutočnom 
plnení bežných výdavkov k 31. 12. 2015 v porovnaní s  upravenými rozpočtovanými výdavkami 
v podrobnejšom členení podľa programov, oddielov a zdrojov informuje nasledujúci tabuľkový prehľad:   

  
Pro- 
gram 

Podpro- gram Zdroj Oddiel. skupina, trieda a podtrieda,   
názov výdavku 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

31.12.2015 
1. 1 41 Obec – výdavky na výkon funkcie starostu 30 385 29 135 27 820,35 
1. 2 41 Členské príspevky z vlastných FP obce 1 100 1 100 1 097,16 
1. 4 41 Obec – odmeny poslan.OZ a čl.komisií OZ 4 240 4 240 3 246,55 

 13. 1 41 Obec – ostatné výdavky VS z vlast. FP 154 314 166 231  141 554,02 
  ∑  41 VVS – výdavky hradené z vlastných  FP 190 039 200 706 173 718,08 
 13.  1 111 Obec – výd. na mzdy – zo  ŠR - komp. ŽP 208 206 205,04 
 13. 1 111 Obec – REGOB – výd.na údrž. VT, mzdy 730 730 722,90 

  ∑  111 VVS – výdavky hradené z FP ŠR 938 936 927,94 
  ∑ 01.1.1 – VVS obce spolu  KZ 41 a  111 190 977 201 642 174 646,02 

 1. 3 41 FRO – výdavky na výkon HK 7 070 7 070 6 640,55 
 1. 3 41 FRO – výdavky na audítorské služby 2 000 2 000 1 980,00 
1. 3 41 FRO – poplatky a odvody banke 800 800 738,76 
  ∑ 01.1.2 – FRO výdav. - výkon HK, audit   9 870 9 870 9 359,31 

  2. 1 41 IVS – výdavky obce na služby  9 520 9 220 6 540,80 
  3. 1 111 Matrika – výdavky hradené z dotácie ŠR 2 870 2 933 2 932,74 

  ∑ 01.3.3 – Iné všeobecné služby spolu 12 390 12 153 9 473,54 
  1. 2 41 SOU  Nováky – bežný transfer na činnosť 4 403 4 403 4 362,48 
  1. 5 111 Bežný trans.zo ŠR - referendum 0 658 657,66 

  ∑ 01.6.0 – Všeobecné verejné služby 4 403 5 061 5 020,14 
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  4. 2 111 02.2.0 – Výdavky na civilnú ochranu 242 242 241,20 
  4. 1 41 03.2.0 – Ochrana pred požiarmi (DHZ) 6 540 6 540 6 540,00 
  7. 1 41 04.5.1 – Cestná doprava - do Gápla 1 500 1 550 1 523,46 
  6. 1 41 04.5.1 – Cest.dopr. – výstav. a opr. MK 40 250 27 176 21 695,94 
  5. 1 41 05.1.0 – Nakladanie s komunál. odpad. 74 372 73 591 68 865,75 
11. 1 41 AČ MOS  – výdav. na VPP z obec. rozp. 0 610 80,38 
11. 1 111 AČ MOS – výdavky na OOPP 1 033 110 109,43 
11. 1 11T1 AČ MOS ESF – výdavky na VPP z ESF 0 2 742 2 740,68 
11. 1 11T2 AČ MOS ESF – výdavky na VPP zo ŠR 0 483 483,75 

  ∑  11* MOS,AČ – výdavky hradené z FP ŠR 1 033 3 335 3 333,86 
  ∑ 06.2.0 – Prostredie pre život – ver.pr. 1 033 3 945 3 414,24 

  4. 3 41 06.4.0 – Verejné osvetlenie 16 024 16 414 14 199,59 
  2. 1 41 07.6.0 – Zdravotné stredisko 14 285 14 265 14 032,56 
  9. 1 41 08.1.0 – Rekreácia a šport  (TJ) 7 300 7 300 7 300,00 
10. 1 41 08.2.0 – Kultúra – transfer MKS 27 000 27 000 27 000,00 
  3. 2 41 08.2.0 – Výdavky na ZPOZ z vlast. FP 4 585 4 585 2 752,55 
  3. 4 41 08.3.0 – Miestny rozhlas 1 795  1 475 1 086,76 

     3. 3 41 08.4.0 – Cintoríny a Domy smútku 11 100 24 260 12 659,16 
     8. 2 41 ZŠsMŠ – oprava strechy z obec.rozp. 0 11 000 9 986,80 
     8. 2 111 ZŠsMŠ – oprava strechy z BT zo ŠR 0 80 000 80 000,00 
  ∑ 09.1.2.1 – Školstvo  0 91 000 89 986,80 

  2. 2 41 09.5.0 – Vzdelávanie zamestnancov obce  1 000  1 170 1 161,32 
12. 1 41 10.2.0 – Opatrovateľská služba 38 745 38 740 29 265,91 
12. 2 41 10.4.0 – Pomoc rodine a deťom 500 500 324,72 

  41 Soc.pomoc – výdavky hradené z obec.FP 720 545 306,88 
12. 2 111 Soc.pomoc – hradené z dot. ÚPSVR 2 844 3 777 3 775,76 
12. 2 131E Dávka v HN z ÚPSVR  0 24 23,52 

  ∑ 10.7.0 – Sociálna  pomoc občanom   
              v núdzi spolu 3 564 4 346 4 106,16 

x x A Bežné výdavky obce  467 775 572 825 504 655,13 
  8. 2 - 5 B Bežné výdavky základnej školy s MŠ,  

vrátane ŠKD, CVČ, ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ  486 774 532 674 561 814,65 
        Poznámka: kód zdroja      41                          –  vlastné prostriedky rozpočtu obce roku 2015 
                                       111; 11T1. 11T2  –  finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (ŠR) 2015 

  
4.2  Kapitálové výdavky obce vrátane základnej školy 
 
 

Upravený  rozpočet KV   
(vrátane ZŠ) na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

122 400,00 € 60 052,50 €   49,06 
 
         V roku 2015 pôvodne boli rozpočtované kapitálové výdavky len na obci, neskôr bol rozpočet 
kapitálových výdavkov upravený aj pre základnú školu. Oproti pôvodne rozpočtovaným 2 400 € kapitálových 
výdavkov na začiatku roka, bol rozhodnutím obecného zastupiteľstva upravený kapitálový rozpočet na 
konečných  122 400,00 €. Plánovalo sa vykúpenie zvyšných pozemkov pod vereným priestranstvom na 
cintoríne – parkovacia plocha a pozemky pod niektorými  vybudovanými cestami v centre obce, ktoré neboli 
usporiadané. Na základnej škole sa naplánovalo pokračovať v rekonštrukcii kotolne v objekte hlavnej budovy  
ZŠ, na ktorú bola poskytnutá dotácia zo ŠR v sume 120 000,00 eur.. 
        Skutočné plnenie kapitálových výdavkov k 31. 12. 2015 bolo 60 052,50 €, čo je v percentuálnom 
vyjadrení plnenie  na  49,06 %. V kvantitatívnom vyjadrení boli kapitálové výdavky oproti plánu o 62 347,50 
eur nižšie. Finančné prostriedky z dotácie na rekonštrukciu kotolne v ZŠ je možné podľa platnej legislatívy 
presunúť a použiť na určený účel aj v roku 2016. V  nasledujúcom prehľade  sú uvedené plánované 
rozpočtované kapitálové výdavky obce a skutočné kapitálové výdavky: 
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Pro- 
gram 

Podpro
- gram Zdroj Funkčná a ekonomická klasifikácia a 

názov výdavku 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 31.12.2015 
13. 1. 43 01.1.1.6 – 711001 – VS – nákup pozemku 2 400 2 400 52,50 

       
x x D Kapitálové výdavky obce 2 400 2 400 52,50 

  8. 2 E Kapitálové výdavky základnej školy- 0 120 000 60 000,00 
x x F= 

D+E 
Kapitálové výdavky obce a základnej 
školy spolu 2 400 122 400 60 052,50 

 
 
 

 4.3  Výdavky obce z finančných operácií   
 

Rozpočet FO na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 
24,00  € 23,52  € 98,00 

       Výdavky z finančných operácií na rok 2015 obec v rozpočte neplánovala, ale v priebehu roka bol upravený 
rozpočet výdavkov z finančných operácií na 24,00 eur, z dôvodu zapojenia čiastky nevyčerpanej účelovej 
dotácie z ÚPSVR Prievidza, ktoré boli obci ako osobitnému príjemcovi v roku 20l4 poukázané na účet a do 
konca roka neboli minuté, ale boli presunuté do roka 2015.  
        Podrobnejší prehľad o bežných, kapitálových výdavkoch a výdavkov z FO v členení podľa druhu rozpočtu, 
zdrojov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie (položiek a podpoložiek) poskytuje „Čerpanie výdavkov 
rozpočtu obce k 31.12.2015“, ktoré je v prílohe 1 tohto záverečného účtu.  
 5.   Súhrnná rekapitulácia plnenia rozpočtu obce k 31. 12. 2015  
        Zrekapitulované plnenie upravených rozpočtovaných príjmov a výdavkov obce a základnej školy     k 31. 
12. 2015, t.j. skutočné plnenie vyjadrené v € a aj percentuálne, je uvedené v nasledujúcom tabuľkovom 
prehľade, ktorý je členený na tri tabuľky. V prvej tabuľke sú zrekapitulované výdavky len základnej školy 
s materskou školou v  členení na rozpočet, upravený rozpočet, finančné prostriedky z dotácií (na výkon 
verejnej správy na úseku školstva poukázané zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky na originálne 
kompetencie z obecného rozpočtu) poukázané obcou na účet základnej školy, skutočné čerpanie finančných 
prostriedkov základnej školy na výdavky súvisiace s prevádzkou základnej školy a jej súčastí  (školských 
zariadení – školského  klubu detí, centra voľného času a školskej jedálne základnej školy) v eurách a plnenie 
rozpočtu v percentuálnom vyjadrení. 
        V druhej tabuľke sú zhrnuté bežné, kapitálové príjmy a výdavky obce a príjmy a výdavky z finančných 
operácií len samotnej obce, teda bez základnej školy v členení – rozpočet, upravený rozpočet, skutočné 
plnenie v € a percentuálne vyjadrenie plnenia  rozpočtu. 
       V poslednej tabuľke sú rekapitulované plánované aj skutočné bežné, kapitálové príjmy a výdavky obce 
a príjmy a výdavky obce z finančných operácií spolu so základnou školou, v členení – rozpočet, upravený 
rozpočet, skutočné plnenie v  € a  percentuálne vyjadrenie plnenia rozpočtu, a tiež aj skutočný rozdiel 
príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia.  
 Výdavky základnej školy  s materskou školou a jej súčastí – školskej jedálne ZŠ,  
školského klubu detí, centra voľného času, materskej školy a školskej jedálne MŠ                  Tabuľka  1 
 

Výdavky Základnej školy s MŠ,  
 vrátane ŠJ , ŠKD, CVČ 

Schválený  rozpočet Schválený  
rozpočet 

spolu 
Upravený  
rozpočet 

Skutočné  
čerpanie 

Plnenie 
  v  % Dotácia 

zo  ŠR 
Dotácia 
z  obce 

ZŠ – bežné výdavky (BV) z normatívnych FP 306 787,00 x  306 787,00 337 942,00 337 942,00 100,00 
ZŠ – vzdelávacie  poukazy 3 868,00 x  3 868,00 0,00 0,00 0,00 
ZŠ – výchova  a vzdelávanie žiakov zo SZP 718,00 x  718,00 707,00 707,00 100,00 
ZŠ – BV na elektronické testovanie žiakov  0,00 x  0,00 0,00 387,30 0,00 
ZŠ – príspevok na učebnice 0,00 x  0,00 561,00 561,00 100,00 
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ZŠ – dotácia na školské potreby deťom v HN 0,00 x  0,00 199,00 199,20 100,10 
ZŠ – výdavky  z vlastných rozpoč.príjmov ZŠ x  3 350,00 3 350,00 3 350,00 3 310,49 98,82 
ZŠ – výdavky  z darov.  x x  0,00 0,00 1 952,00 0,00 
ZŠ – výd.z vl.príj.– § 23 zák.č. 523/2004 Z.z.  x x  0,00 0,00 26 841,06 0,00 
ZŠ – BV na správu školských budov (OK) x 13 978,00 13 978,00 13 978,00 13 978,00 100,00 
ŠJ ZŠ – bežné  výdavky (OK) x 22 638,00 22 638,00 22 638,00 22 638,00 100,00 
ŠKD pri ZŠ – bežné  výdavky (OK) x 15 015,00 15 015,00 17 820,00 17 820,00 100,00 
CVČ pri ZŠ – bežné  výdavky (OK) x 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 100,00 
CVČ pri ZŠ – bežné  výdavky  zo vzdel.pouk. 0 x   0,00 3 750,00 3 750,00 100,00 
MŠ – bežné  výdavky z dotácie zo ŠR 3 092,00 x  3 092,00 3 472,00 3 472,00 100,00 
MŠ – BV na správu školských budov (OK) x 5 628,00 5 628,00 5 628,00 5 628,00 100,00 
MŠ – výdavky  z účel. dot. z RF (havarij.stav) x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MŠ – bežné  výdavky  (OK) x 90 400,00 90 400,00 101 312,00 101 312,00 100,00 
ŠJ MŠ – bežné  výdavky (OK) x 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 
MŠ – dotácia na škol. potreby deťom v HN 0,00 0,00 0,00 17,00 16,60 97,65 
Spolu BV za ZŠ s MŠ 314 465,00 172 309,00 486 774,00 532 674,00 561 814,65 106,59 
ZŠ – KT–nenor. FP–rekonštrukcia kotolne  0,00 0,00 0,00 120 000,00 60 000,00 50,00 
Spolu KV - NNFP zo ŠR 0,00 0,00 0,00 120 000,00 60 000,00 50,00 
Spolu bežné  a kapitál.výdavky za ZŠ s MŠ 314 465,00 172 309,00 486 774,00 652 674,00 621 814,65 95,27 

 
 Plnenie rozpočtu  príjmov a výdavkov  obce bez základnej školy s MŠ                                        Tabuľka  2 
 

Obec (bez ZŠ s MŠ) Rozpočet Upravený  
rozpočet Skutočnosť Plnenie  

rozpočtu  % 
Bežné príjmy 950 899,00 1 118 519,00 1 110 567,20 99,29 
Bežné výdavky 467 475,00 572 825,00 504 655,13 88,10 
Kapitálové príjmy 2 400,00 122 400,00 120 255,00 98,25 
Kapitálové výdavky 2 400,00 2 400,00 52,50 2,19 
Príjmy z finančných operácií 0,00 24,00 23,52 98,00 
Výdavky z finančných operácií 0,00 0,00 0,00 0,00 
Príjmy spolu 953 299,00 1 240 943,00 1 230 845,72 99,19 
Výdavky spolu 469 875,00 575 225,00 504 707,63 87,74 

   
     Plnenie  rozpočtu obce a základnej školy a jej súčastí spolu                                                    Tabuľka  3 
 

Spolu za Obec a ZŠ s MŠ Rozpočet Upravený  
rozpočet Skutočnosť Plnenie  

rozpočtu  % 
Bežné príjmy 954 249,00 1 121 869,00 1 143 071,33 101,89 
Bežné výdavky 954 249,00 1 105 499,00 1 066 469,78 96,47 
Kapitálové príjmy 2 400,00 122 400,00 120 255,00 98,25 
Kapitálové výdavky 2 400,00 122 400,00 60 052,50 49,06 
Príjmy z finančných operácií 0,00 24,00 23,52 98,00 
Výdavky z finančných operácií 0,00 0,00 0,00 0,00 
Príjmy spolu 956 649,00 1 244 293,00 1 263 349,85 101,53 
Výdavky spolu 956 649,00 1 227 899,00 1 126 522,28 91,74 
Rozdiel príjmov a výdavkov 0,00 16 394,00 136 827,57   

        Rekapituláciu čerpania bežných, kapitálových výdavkoch a výdavkov z finančných operácií v členení 
podľa programov, podprogramov, druhu rozpočtu a funkčnej klasifikácie (programy 1 – 13) za rok 2015 
poskytuje prehľad „Rozpočet pre rok 2015 - rekapitulácia“, ktorý je v prílohe 2)  tohto záverečného účtu. 
        Rozdiel príjmov a výdavkov 136 827,57 eur predstavuje sumár:  konečného stavu peňazí k 31. 12. 2015 na základnom bežnom  

účte obce (B1) v čiastke  75 981,45  eur,   konečného stavu dotačného účtu (B2) v čiastke 60 000,00 eur,  konečného zostatku hotových peňazí v pokladni (P1) v čiastke 832,84 eur,  čiastky neodvedenej sumy  nespotrebovaného bežného transferu do 31. 12. 2015  
z účtu základnej školy v čiastke 13,28 eur. 
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5.1.  Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 
 
 
 

Skutočné príjmy Obce a ZŠ s MŠ  Bežné  
príjmy 

Kapitálové 
príjmy 

Finančné 
operácie 

Príjmy 
spolu 

Obec 1 110 567,20 120 255,00 23,52 1 230 845,72 
RO – Základná škola  s MŠ 32 504,13 0,00 0,00 32 504,13 
Spolu príjmy bežné, kapitálové a  z FO 1 143 071,33 120 255,00 23,52 1 263 349,85 
Spolu skutočné príjmy bežné a 
kapitálové (bez FO)      1 263 326,33  
 
Skutočné výdavky Obce a ZŠ s MŠ Bežné  

výdavky 
Kapitálové 

výdavky 
Finančné 
výdavky 

Výdavky 
spolu 

Obec 504 655,13 52,50 0,00 504 707,63 
RO – Základná škola  s MŠ 561 814,65 60 000,00 0,00 621 814,65 
Spolu výdavky bežné, kapitálové a z FO 1 066 469,78 60 052,50 0,00 1 126 522,28 
Spolu skutočné výdavky bežné a  
kapitálové (bez FO) 1 126 522,28 

        
 Skutočný tok peňažných prostriedkov v roku 2015, ktorý umožňoval obci čerpať naplánovaný rozpočet, bol 
v účtovníctve zaznamenaný nasledovne: 
 A)  Skutočné rozpočtové príjmy za rok 2015, vrátane školstva             1 263 349,85  € 

z toho:  -  príjmy roku 2015 z hospodárenia obce bez finančných operácií        1 263 326,33  € 
      -  príjmové finančné operácie obce v roku 2015                                   23,52  €  
 
 B)    Skutočné rozpočtové výdavky za rok 2015, vrátane školstva                                   1 126 522,28 € 

        z toho:  -  výdavky roku 2015 z hospodárenia obce bez finančných operácií                     1 126 522,28 € 
      -  výdavkové finančné operácie obce v roku 2015                                       0,00 €  
 
 C)   Rozdiel medzi  skutočnými rozpočtovými príjmami a výdavkami obce,               136 827,57 €   

       z toho:  -  celkový  rozdiel z hospodárenia obce bez finančných operácií                               136 804,05 € 
                       po odrátaní nevyčerpanej dotácie 60 000 € z KT zo ŠR  (na rekonš. kotolne ZŠ)  76 804,05 €                                

     -  rozdiel z príjmových a výdavkových finančných operácií obce                                   23,52 € 
 
 
          Celkové skutočné bežné a  kapitálové príjmy obce boli v danom roku vyššie ako celkové skutočné bežné 

a kapitálové výdavky o 136 804,05 €. To znamená, že výsledkom celkového rozpočtového hospodárenia obce 
v roku 2015 po odpočítaní zostatku nespotrebovaného kapitálového transferu na rekonštrukciu  a modernizáciu 
kotolne v základnej škole zo štátneho rozpočtu je prebytok  v sume 76 804,05 €.   
        Zostatok finančných operácií roka 2015 v sume 23,52 €  bude tiež prevedený na účet rezervného fondu, 
ale tento prevod už nepodlieha schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom.                           
 
  
 
5.2   Účtovný výsledok hospodárenia obce za rok 2015 
          Účtovný výsledok hospodárenia zistený z účtovníctva ako rozdiel výnosov a nákladov (rozdiel 
účtovných tried 6 – Výnosy a 5 – Náklady) predstavoval v roku 2015 kladnú hodnotu   36 739,87 € po 
zdanení za hlavnú činnosť obce. Podnikateľskú činnosť v danom účtovnom období obec neuskutočňovala. 
          Všetky výnosy obce v roku 2015 spolu predstavujú čiastku 809 664,29  €. V porovnaní s celkovými 
výnosmi obce v roku 2014 (743 831,36 eur) sú vyššie o 8,9 %, čo je v kvantitatívnom vyjadrení viac 
o 65 832,93 eur. Prehľad o konkrétnych druhoch výnosov obce v  účtovnom roku 2015 podľa obsahu 
jednotlivých účtov výnosov a  čiastkach  za jednotlivé druhy výnosov poskytuje nasledujúca tabuľka v členení 
– druh výnosov, popis (číslo účtu, na ktorom bol ten-ktorý výnos v priebehu roka  zaúčtovaný a názov účtu) 
a suma v €. 
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Účtová trieda 6 – Výnosy obce 
 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v € 
Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb         13 797,08 
Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov 

632 – Daňové výnosy samosprávy 588 436,34 
633 – Výnosy z poplatkov  59 089,67 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 
641 – Tržby z predaja DNM a DHM         597,00   
642 – Tržby z predaja materiálu 884,64 
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky                      120,00 
648 – Ostat. výnosy z prevádz. činnosti 14 802,75 

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  
z prevádzkovej. a finančnej. činnosti a  

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 
          z prevádzkovej činnosti              9 453,65 

Finančné výnosy 662 – Úroky 11,50 
Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v obci  

693 – Výnosy obce z BT zo ŠR a i.                91 685,74 
699 – Výnosy obce z odvodu rozp.príj.               30 785,92 

Spolu x            809 664,29   
 
              Najvýznamnejšiu výnosovú skupinu tvoria daňové výnosy samosprávy (z podielových daní, výnos z 
dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní vyberaných podľa zákona o miestnych daniach) spolu 
v čiastke  588 436,34 €, ktoré tvorili v tomto roku skoro 73  % všetkých výnosov obce. Oproti roku 2014, v 
ktorom boli  daňové výnosy  498 355,03  €, to predstavuje zvýšenie o 90 081,31 eur, čo je v percentuálnom 
vyjadrení  viac ako 11 %.               Druhou najväčšou položkou sú výnosy z bežných transferov predstavujú čiastku  spolu 91 685,74 €, čo je 
viac ako 11 % z celkových výnosov. Výnosy  z poplatkov boli v danom roku treťou najväčšou položkou 
výnosov v čiastke 59 089,67 eur, čo je viac ako 7 % z celkových výnosov obce. Výnosy z  odvodu 
rozpočtových príjmov boli v sume 30 785,92 €  a tvoria necelé 4 % z celkových výnosov, ostatné výnosy z 
prevádzkovej činnosti boli 14 802,75 €, čo sú necelé 2 % z celkových výnosov. Tržby z predaja služieb boli 
zaznamenané v sume 13 797,08 €, čo sú necelé 2 % z celkových výnosov obce. Výnosy zo zúčtovania 
ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti boli zaznamenané v sume 9 453,65 €, čo je viac ako 1 %. Ostatné 
položky výnosov sú nevýznamnej hodnoty, spolu tvoria asi približne 1 % z celkových výnosov obce. 
       Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o  akých konkrétnych druhoch  nákladov obec v priebehu roka 
2015 účtovala podľa obsahu jednotlivých účtov nákladov a v akých čiastkach spolu za jednotlivé druhy 
nákladov. Tabuľka je konštruovaná v členení – druh  nákladov, popis (číslo účtu, na ktorom bol ten-ktorý 
náklad v priebehu roka  zaúčtovaný a  názov účtu nákladov) a suma v €. 
 
Účtová trieda 5 - Náklady obce  

 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v € 
Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu    46 379,51 

502 – Spotreba energie 19 545,80 
 
 Služby  

511 – Opravy a udržiavanie 93 485,97 
512 – Cestovné 698,90 
513 – Náklady na reprezentáciu  1 642,20 
518 – Ostatné služby  70 897,02 

Osobné náklady 
521 – Mzdové náklady  152 270,01 
524 – Zákonné sociálne poistenie  48 821,84 
525 – Ostatné sociálne poistenie 2 098,24 
527 – Zákonné sociálne náklady 10 436,41 

Ostané dane a poplatky 538 – Ostatné dane a poplatky 4 570,28 
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

541 – Zostatková cena predaného DM 15 540,53 
546 – Odpis pohľadávky 2 430,91 
548 – Ostatné náklady na prev. činnosť 7 260,70 
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Odpisy, rezervy a opravné položky  
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

551 – Odpisy DHM a DNM 9 504,25 
553 – Tvorba ostat. rezerv z prevádz. čin. 19 046,88 
568 – Ostatné finančné náklady 3 498,60 

Mimoriadne náklady 578 – Ostatné mimoriadne náklady 11,16 
Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov  

584 – Nákl.- transfery z obce do RO,PO 246 084,86 
585 – Nákl.- transfery z obce ost. s. VS 3 353,94 
586 – Nákl.-  -“- subjektom .mimo VS 14 560,00 
587 – Nákl.- ostatné transfery 784,45 

  772 922,46 
Dane z príjmov 591 – Splatná daň z príjmov 1,96 
Spolu x 772 924,42 

 
        Všetky náklady obce v roku 2015 spolu predstavujú čiastku 772 924,42 €, čo je oproti minulému roku 
2014 (kedy boli všetky náklady 661 822,63 €) zvýšenie o 16,8 % a v kvantitatívnom vyjadrení viac                
o 111 101,79 €. Najvýznamnejšiu nákladovú skupinu obce tvorili  náklady na transfery spolu v sume 
264 783,25 €,  čo je viac ako 34 % z celkových nákladov obce a zníženie oproti roku 2014 o 12 540,35 eur.  
        Druhú najväčšiu  nákladovú skupinu tvorili osobné náklady 213 626,50 €, ktoré sú  skoro o 2 200 eur 
nižšie ako v roku 2014 a z celkových nákladov obce tohto roka tvoria približne 28 % (z toho mzdové náklady 
obce sú 152 270,01 €, čo je  viac ako  20 % z celkových nákladov, zákonné a ostatné odvody z miezd sú spolu 
50 920,08 €, čo je skoro  7 %  a zákonné sociálne náklady boli  10 436,41 eur, čo viac ako 1  % zo všetkých 
nákladov obce). Treťou  v poradí je skupina nákladov na služby spolu v čiastke  166 724,09 €, čo je viac ako 
21 % z celkových nákladov obce. Ďalšia skupina – spotrebované nákupy, v ktorej sú náklady na spotrebu 
materiálu a energie spolu 65 925,31 €, čo je viac ako 8  % z celkových nákladov obce. 
Náklady na odpisy a rezervy sú spolu 28 551,13 €, čo sú skoro 4  %; ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 
predstavujú spolu sumu 25 232,14  €, čo sú viac ako 3 %  a  finančné náklady sú 3 498,60 €, čo je  približne 
0,5 % zo všetkých nákladov obce. 
          Ako vidno z predchádzajúcich tabuľkových prehľadov, obec mala výnosy v roku 2015 o 36 741,83 eur 
vyššie ako náklady a vyprodukovala kladný účtovný výsledok hospodárenia. Po zohľadnení splatnej dane 
z príjmov (1,96 eura) je  výsledok hospodárenia  po zdanení  36 739,87  € (809 664,29 € –  772 924,42 € =  
36 739,87 €). Tento účtovný výsledok, síce nie je krytý reálnym zostatkom peňazí, ale je dôležitým 
ukazovateľom toho, ako obec v  konkrétnom účtovnom období roka 2015 hospodárila, keďže nezohľadňuje 
naakumulované peňažné prostriedky z minulých účtovných období, ale ani platby, ktoré sa  viažu na budúce 
účtovné obdobie (výnosy budúcich období).  
         Daňové priznanie k dani z príjmu Obce Valaská Belá za rok 2015 bolo vypracované a v zákonnej lehote 
podané na Daňový úrad v Prievidzi, ktorý je pre obec miestne príslušným správcom dane. Obec v roku 2015 
účtovala len o takých príjmoch, ktoré sú od dane z príjmu právnických osôb oslobodené, nevznikla jej žiadna 
daňová povinnosť.  
 
 6.  Prehľad hospodárenia peňažných fondov obce 
        Jedným zo zdrojov na plnenie úloh obce okrem rozpočtových príjmov sú aj mimorozpočtové peňažné 
fondy obce, ktoré sa (v zmysle § 15 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v platnom 
znení)  tvoria:  
  z prebytku rozpočtového hospodárenia za uplynulý rok,   zo zostatkov peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a  zo zostatku príjmových finančných operácií. 
       Obec má vytvorené tieto peňažné fondy: Fond rozvoja bývania a Rezervný fond; peňažné prostriedky 
týchto fondov vedie na osobitnom bankovom účte, ktoré má v účtovníctve  analytické označenie 22l.103 – 
Bankový účet RF a FRB. Pohyby peňažných prostriedkov boli zaznamenané len na účte Rezervného fondu 
a stav peňažných prostriedkov Fondu rozvoja bývania bol v roku 2015 bez pohybov.  
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F o n d     r o z v o j a    b ý v a n i a 
  počiatočný stav finančných  prostriedkov  FRB k  1. 1. 2014            3 162,16  €  príjem do fondu              0,00  €  použitie FP fondu               0,00 €  konečný zostatok peňažných prostriedkov FRB  k 31. 12. 2014                                   3 162,16  €   
R e z e r v n ý   f o n d     
  počiatočný stav finančných  prostriedkov k  1. 1. 2015                                               18 452,67 € 
  príjem do fondu:        1) vrátenie nepoužitých prostriedkov z RF po schválení 

záverečného účtu roku 2014 zo základného bežného účtu obce           + 25 524,78 € 
2) kreditné úroky 1-12/2015             +          2,88 € 
3) refundácia bankových poplatkov zo základného bežného BÚ obce        +         52,69 € 
                                                                                                                                                 25 580,35 €  použitie FP  fondu: 
1) zaplatenie dane z kreditných úrokov z FP RF  za rok 2015                                            -          0,49 € 

prevod úrokov z účtu RF na ZBÚ v priebehu roka 2015                                     -          2,39 € 
2) zaplatené bankové a administratívne poplatky banke za vedenie účtu          -         52,69 € 

-       55,57 € 
  konečný zostatok peňažných prostriedkov  k 31. 12. 2015                  43 977,45 € 

       
Prostriedky peňažných fondov obce – Rezervného  fondu (43 977,45 eur)  a Fondu rozvoja bývania 

(3 162,16 eur) k 31. 12. 2015  predstavujú spolu mimo rozpočtový peňažný zdroj obce v sume 47 139,61 €.  
        Ako vidno z evidencie, mimorozpočtové prostriedky obce z Rezervného fondu neboli v roku 2015 
použité na úhradu žiadnych mimoriadnych výdavkov alebo účelových dotácií, pohyb na bankovom účte 
RF spôsobilo len zaplatenie bankových poplatkov, zaplatenie dane z úrok a prevod úrokov na základný bežný 
účet obce.   
        Spôsob evidencie tvorby a použitia peňažných fondov obce v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy je v kompetencii obce, ktorá mala povinnosť sledovať údaje o peňažných 
fondoch minimálne v rozsahu vykazovaných údajoch vo finančných výkazoch predkladaných Ministerstvu 
financií SR s cieľom hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. Iné peňažné fondy ako mimorozpočtové 
zdroje obec nemá. 
  7. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu obce 
      Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva platná v roku 2015, uzavretá medzi obcou 
ako zamestnávateľom  a  zástupcami základnej odborovej organizácie SLOVES, pôsobiacej na Obecnom 
úrade vo Valaskej Belej. 
 
 

Sociálny fond Suma v € 
Začiatočný stav  k 1. 1. 2015    817,49 
Prírastky – povinný  prídel  1,25  % za I-XII/2015                1 336,80 
Úbytky    – príspevok  na stravu  zamestnancom obce    844,75 
Úbytky    – príspevok zamestnancom – vianočná  kolekcia, jubileá      223,44 

      40,00 
Konečný zostatok sociálneho fondu k  31. 12. 2015   1 046,10 

           Peňažné prostriedky sociálneho fondu obce sú uložené na samostatnom bankovom účte Sociálneho fondu, 
v účtovníctve obce sa o ich pohybe účtuje na analytickom účte  221.102.  
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       Prostriedky sociálneho fondu boli v roku 2015 používané na úhradu príspevkov na stravovanie 
zamestnancom obce, na odmeny pri životných  jubileách a na konci roka na vianočnú kolekciu zamestnancom 
obce v súlade so Zásadami použitia Sociálneho fondu obce Valaská Belá. K 31. 12. 2015 bol konečný zostatok 
FP na bankovom účte SF  1 045,12 €, čo je o 0,98 € menej ako konečný zostatok sociálneho fondu. Nesúlad 
evidenčného konečného stavu SF a reálnych FP SF predstavuje rozdiel vnútornej pohľadávky SF voči obci 
0,98 € - čo je doplatok povinného prídelu za 12/2015 po zúčtovaní miezd za 12/2015 (ID 340,345/2015)  
reálne odvedený na bankový účet SF až v januári 2016 (B3-1/2016- 5.1.2016).  
 8.  Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015  v celých eurách € - súvaha 
 
A K T Í V A KZ  k  31.12.2014 KZ  k  31.12.2015 
A) Neobežný majetok spolu (netto)            1 500 688            1 497 261 
     z toho :   
 Dlhodobý nehmotný majetok          0          0 
 Dlhodobý hmotný majetok            1 028 768             1 025 341 
 Dlhodobý finančný majetok 471 920 471 920 

B)  Obežný majetok spolu 127 799 256 554 
      z toho :   
 Zásoby  10 776   7 962 
 Pohľadávky 23 817 24 510 
 Finančný majetok                 47 996               185 400 
 Poskytnuté návratné fin. výpomoce krátk.         80          0 
 Transfery obce   jej  RO, PO   45 130  38 682 

C) Časové rozlíšenie – náklady BO    2 089    2 313 
D) Vzťahy k účtom klien. štát.pokladnice           0           0 
Majetok  spolu        1 630 576         1 756 128 
 

P A S Í V A KZ  k  31.12.2014 KZ  k  31.12.2015 
A) Vlastné imanie             1 575 163           1 611 903 
      z toho :   
 Oceňovacie rozdiely                11 188                11 188 
 Zákonný RF a ostatné fondy  (od 1.1.2008)         0         0 
 výsledok hospodárenia (VH)           1 563 975           1 600 715 

            z  toho:   
            1. Nevysporiadaný VH minul. rokov              1 481 966              1 563 975 
            2. VH  za bežné účtovné obdobie                    82 009                   36 740 

B)  Záväzky spolu                35 402              105 647 
      z toho :   
 Rezervy 9 454                19 047 
 Zúčtovanie medzi subjektmi VS         0                60 000 
 Dlhodobé záväzky     817                  1 046 

z  toho:             
             1. záväzky  zo sociálneho fondu      817                     1 046 
               2. záväzky  z nájmu            0           0 

 Krátkodobé záväzky                25 131                25 554 
 Bankové úvery a  výpomoci          0         0 

C) Časové rozlíšenie – výnosy BO  20 011                38 578 
D) Vzťahy k účtom klien. štát.pokladnice           0          0 
Vlastné imanie a záväzky  spolu         1 630 576        1 756 128 
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9. Finančné usporiadanie vzťahov obce  
  so zriadenými právnickými osobami – príspevkovou a rozpočtovou organizáciou obce  so štátnym rozpočtom  so štátnymi fondmi  s ostatnými právnickými a fyzickými osobami – podnikateľmi 

      V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 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. 
 

 
9.1  Finančné usporiadanie voči obecnej príspevkovej  a rozpočtovej organizácii 
 
  Miestne kultúrne stredisko  Valaská Belá – príspevková organizácia obce  

   Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej (ďalej len MKS) je zriadené ako príspevková 
organizácia obce napojená na rozpočet obce príspevkom. V roku 2015 malo: 
 celkové skutočné náklady (účtov. trieda 5 – Náklady)                           45 556,53 € 

celkové skutočné výnosy  (účtov. trieda 6 – Výnosy)                       44 164,56 € 
hospodársky výsledok    (rozdiel účtov účt. tr.5 a 6) –  strata                                             - 1 391,97  € 

      MKS malo v roku 2015 príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmu právnických osôb a tieto nie sú  
zákonom oslobodené, preto bolo povinné podať daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2015, čo aj 
v zákonnej lehote vedenie MKS splnilo. 
      V  rozpočtovom  hospodárení  MKS zaznamenalo v roku 2015 sumu všetkých príjmov 39 059,10 € 
a sumu všetkých výdavkov 39 054,25 €, teda v danom roku malo MKS vyššie príjmy oproti výdavkom    
o 4,85 eur, ktoré boli vrátené na účet obce – zriaďovateľa.   
 
 Skutočné príjmy rozpočtu MKS  Valaská Belá  k  31. 12. 2015 v porovnaní s rokom 2014                        v € 
 Druh príjmu    Rok 2014   Rok 2015 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  4 294,50   4 897,00  
 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 4 294,50  4 897,00  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 4 490,12 4 343,46  MĽK - zápisné, predaj starých kníh, rozhlasové relácie 4 490,12 4 010,25 
 Vratka po zúčtovaní zálohy za el. energiu 0,00 333,21 

Tuzemské bežné granty a transfery  57 435,06 29 773,16  Dotácia od obce na činnosť  27 000,00 27 000,00 
 Bežný transfer zo ŠR – dotácia na kultúrne poukazy 0,00 2 773,16 
 Účelová dotácia  od obce zakúpenie stolov a stoličiek  3 600,00 0,00 
 Účelová dotácia z RF obce na odstránenie havarij. stavu KD 26 835,06 0,00 
 Grant na potreby FS – dar od PO 100,00 0,00 

Bežné príjmy spolu: 66 319,68 39 013,62 
Príjmové finančné operácie (položka 453 – zdroj 46) 1,46 45,48 
Príjmy spolu 66 321,14 39 059,10 

            Ako je zrejmé aj z predchádzajúcej tabuľky v priebehu roka 2015 dostalo MKS od obce príspevok  na 
činnosť v čiastke 27 000,00 € a dotáciu zo štátneho rozpočtu na kultúrne poukazy  2 773,16 €. Vlastné bežné 
príjmy MKS v danom roku boli v sume 4 897,00 € z rôznych prenájmov spravovaných objektov  a 4 343,46 € 
z tržieb, na kultúrnych podujatiach, ktoré počas roka organizovalo, z príjmov za rozhlasové relácie a zápisného 
v MĽK. Okrem toho malo MKS príjem z vratky zálohy po zúčtovaní spotreby elektrickej energie v sume 
333,21. Kapitálové príjmy  MKS nezaznamenalo žiadne.  
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 V príjmových finančných operáciách zaznamenalo príjem 45,48 €. Okrem uvedených skutočných 
rozpočtových príjmov zaznamenalo MKS ešte príjmy nerozpočtované (príjem z prídelu do sociálneho fondu 
MKS) v sume 175,97 €. 
  Skutočné výdavky rozpočtu MKS  Valaská Belá k  31. 12. 2015 v porovnaní s rokom 2014                       v € 
 

           Druh výdavku     Rok 2014     Rok 2015 
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 14 263,66 16 960,79 
620 – Poistné príspevky  do poisťovní 4 557,96  4 923,67  
630 – Tovary a služby 47 454,04 14 113,79   Cestovné a stravné zamestnancov na služobných cestách 36,00 61,28   Energie, voda a poštové a telekomunikačné služby 3 343,01 2 275,73   Materiálové výdavky 5 667,35 1 016,98 
  Servis, rutinná a štandardná údržba zariadení, budov    

 a výpočtovej techniky  (KZ 41 aj KZ 46) 
363,52 

26 835,06 
245,88 

0,00 
  Kultúrna činnosť -  platby za kultúrne programy 5 647,17 3 551,00 
  Všeobecné služby 2 563,23 2 503,04 
  Stravovanie  985,30 1 934,24 
  Prídel do sociálneho fondu 135,44 175,97 
  Požičovné a iné poplatky 280,43 369,95 
  Odmeny na dohody o vykonaní práce (DVP) 1 597,57 1 934,24 
  Vratka nevyčerpaného príspevku z r. 2014 obci 0,00 45,48 

640 – Bežné transfery 0,00 3 056,00   Odchodné 0,00 3 056,00 
Bežné výdavky  66 275,66 39 054,25 

Mzdové výdavky MKS tvoria viac ako 43 % z celkových skutočných výdavkov MKS, čo je nárast 
v porovnaní  s predchádzajúcim rokom  2014 skoro o 19 % (t. j. o 2 697,26 €).  Poistné príspevky do 
zákonných poisťovní tvoria viac ako 12 % z celkových skutočných výdavkov, výdavky na tovary a služby 
približne 36  %  a bežné transfery skoro 8 % všetkých skutočných výdavkov MKS  za rok 2015. Kapitálové 
výdavky  MKS nezaznamenalo.  

 Výdavkové  finančné operáciách MKS v danom roku nezaznamenalo. Okrem uvedených skutočných 
rozpočtových výdavkov MKS evidovalo ešte nerozpočtované výdavky (príspevok na stravu zamestnancom 
MKS zo sociálneho fondu MKS) v sume 209,93 €. 

 V priebehu sledovaného roka MKS dodržalo pravidlo 50 % podľa zákona o rozpočtových  pravidlách 
verejnej správy v platnom znení. Rozdiel príjmov a výdavkov roku 2015 v čiastke 4,85 € MKS odviedlo na 
účet obce hneď začiatkom januára 2016, po vysporiadaní a odovzdaní pohľadávok, záväzkov a odovzdaní 
majetku zo správy z dôvodu ukončenia svojej činnosti na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva 
o jeho zrušení dňom 31.12.2015. 

 
    Základná škola s materskou školou Valaská  Belá – rozpočtová organizácia obce 
       Rozpočet základnej školy na rok 2015 a  jeho plnenie bolo uvedené a komentované spolu s rozpočtom 

obce v 3. – 5.  bode tohto textu. 
        Prehľad rozpočtových finančných prostriedkov z rôznych transferov a dotácií, ktoré škola použila 

v priebehu sledovaného roka  od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na úhradu výdavkov spojených s  jej činnosťou 
a  preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva,  je uvedený v  tabuľke číslo 1, v   bode 5, vrátane 
rozpočtu jej organizačných súčastí – školského klubu detí (ŠKD), školskej jedálne základnej školy (ŠJ ZŠ), 
centra voľného času (CVČ), materskej školy a školskej jedálne materskej školy. Z tabuľky vyplýva, že 
pôvodný rozpočet výdavkov schválený pre základnú školu a jej organizačné súčasti na rok 2015 ešte 
v decembri 2014, bol upravený postupne v priebehu roka 2015 rozpočtovými opatreniami (spolu 14 
rozpočtových opatrení)  zo sumy 486 774  € až na 652 674 €, pričom skutočné výdavky základnej školy     
(bežných aj kapitálových spolu) k  31. 12. 2015 boli spolu 621 814,65  €. Limit bežných výdavkov bol  
prekročený skoro o 30 000 €. Tento rozdiel bol uhradený z vlastných príjmov základnej školy  a darov. 
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9.2  Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 
        Finančné prostriedky poukázané obci v roku 2015 zo štátneho rozpočtu SR boli riadne zúčtované a všetky 
bežné transfery a dotácie použité na určené účely v stanovenom termíne podľa pokynov poskytovateľa.  
Z tabuľkového prehľadu príjmov, ktorý je v texte už skôr uvedený v bode 3.1, je zrejmé, na čo boli finančné 
prostriedky z dotácií zo štátneho rozpočtu SR poskytnuté a  ako boli čerpané.  
 
 
9.3 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám –  
       podnikateľom 
 
         Obec v roku 2015 poskytla dotáciu občianskym združeniam – miestnemu dobrovoľnému hasičskému 
zboru  (DHZ Valaská Belá), Telovýchovnej  jednote Štart Krištáľ Valaská Belá,  Rodičovskému  združeniu  
pri ZŠ s MŠ Valaská  Belá  a  Základnej  organizácii  Zväzu zdravotne postihnutých (ZO SZZP) Valaská Belá 
na bežné výdavky súvisiace s ich činnosťou: 
 

 
 Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie – bežné  výdavky 
                            – kapitálové  výdavky 

 
Poskytnutá 
dotácia FP 
     v  € 

 
Použité 
prostriedky 
      v  € 

 
Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 
      v  € 

OZ – DHZ Valaská Belá  6 540,00 6 540,00 0 
OZ – TJ Štart Krištáľ Valaská Belá – bežné výdavky  7 300,00 7 300,00 0 
OZ – RZ pri ZŠ s MŠ Valaská Belá – bežné výdavky      420,00   420,00 0 
OZ –  ZO SZZP Valaská Belá – bežné výdavky       300,00    300,00 0        Okrem týchto dotácií už nebola z prostriedkov obce v roku 2015 podľa VZN 1/2010 poskytnutá 

dotácia žiadnej inej právnickej, či fyzickej osobe. 
  
 10.  Prehľad o stave a vývoji dlhu obce 

          V  roku 2015 obci  neboli poskytnuté žiadne úvery a pôžičky z  bánk, ani zo zdrojov iných finančných 
a peňažných inštitúcií. Taktiež obec ani neevidovala vo svojom účtovníctve žiadne iné návratné zdroje 
financovania, respektíve splácanie dlhov z pôžičiek a úverov z minulých účtovných období. 
 
 11.  Prehľad o poskytnutých zárukách  podľa jednotlivých príjemcov 

 V roku 2015 obec neposkytla žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe nijaké záruky. 
 
 12.  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2015 
          Obec splnila zákonom stanovenú povinnosť a objednala vykonanie auditu hospodárenia obce za   rok  
2015 v audítorskej spoločnosti Dca audit, s. r. o. Dubnica nad Váhom. Správa o vykonaní auditu určená pre 
potreby obecného zastupiteľstva bude po dokončení auditu a vynesení audítorského výroku priložená  k  
návrhu záverečného účtu a  bude s  ním zároveň prejednaná. 
 
 13.  Návrh  na  uznesenie 
 
 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá  

  berie na vedomie 1) stanovisko  hlavného kontrolóra  obce k záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok 2015; 
2) správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce Valaská Belá 

za rok 2015;     
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 schvaľuje 1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení 
neskorších zmien a doplnkov celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad; 

2) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 v sume 76 804,57 € do 
mimorozpočtového Rezervného fondu obce 

3) tvorbu Rezervného fondu obce nasledovne:  
a) zostatok fondu z minulých období  -  počiatočný stav  43 977,45 € 
b) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 76 804,57 € 
c) prevod zostatku finančných operácií roku 2015          23,52 € 
d) stav fondu po schválení ZÚO 2015 a prevode FP z FO                  120 805,02 € 

 
 Návrh záverečného účtu obce bol podľa § 16 ods. 9 zákona NR SR číslo 583/204 Z. z. v platnom znení  

daný na verejnú diskusiu v čase od  27. 5. 2016  do dňa prerokovania v obecnom zastupiteľstve.  

.                               
Ing. Miloš Cúcik, starosta obce 

Návrh ZÚO spracovala:  Mgr. Elena Obuchová 
  
 
 
 Prílohy:     Plnenie rozpočtu obce  k 31. 12. 2015  podľa  položiek rozpočtovej klasifikácie (príloha 1)    Plnenie rozpočtu obce  k 31. 12. 2015  podľa programov (príloha 2)  
 
 
 
Obecnému úradu boli – neboli doručené pripomienky občanov k tomuto návrhu záverečného účtu: 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Predložené Obecnému zastupiteľstvu vo Valaskej Belej .................................................... 2016 
 
 
 


