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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
 

1. Rozpočet obce na rok 2015  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2015. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce Liešťany na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet 

bol zostavený ako vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.decembra 2014. uznesením č. 

130/2014. 

Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 05.03.2015 uznesením č. 14/2015 

- druhá zmena schválená dňa 22.05.2015 uznesením č. 47/2015 

- tretia zmena  schválená dňa 29.06.2015 uznesením č. 61/2015 

- štvrtá zmena schválená dňa 30.06.2015  rozpočtovým opatrením starostu obce č.4 

- piata zmena  schválená dňa 28.08.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č.5 

- šiesta zmena schválená dňa 30.10.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č.6 

- siedma zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 100/15 

- ôsma zmena schválená dňa 28.12.2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č.8 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 423 053 671 029 

z toho :   

Bežné príjmy 376 970 461 304 

Kapitálové príjmy 500 190 500 

Finančné príjmy 45 583 19 225 

Príjmy ZŠ s MŠ Liešťany 0 0 

Výdavky celkom 421 656 671 029 

z toho :   

Bežné výdavky 207 716 259 938 

Kapitálové výdavky 53 000 240 000 

Finančné výdavky 0 0 

Výdavky ZŠ s MŠ Liešťany 160 940 171 091 

Rozpočet  obce 1 397 0 

 

Pri zostavovaní výkazu Fin 1-12 došlo k omylu v tom, že Obec nevykázala úpravu finančnej 

operácie, čím došlo ku schodkovému rozpočtu vo výške 1 788 EUR.  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

699 241 445 965,30 63,78 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 699 241 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

445 965,30 EUR, čo predstavuje  63,78 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

461 304 443 772,21 96,20 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 461 304 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

443 772,21 EUR, čo predstavuje  96,20 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

320 474              320 352,71      99,96 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 286 996 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 286 995,82 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 13 932 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 914,41 EUR, čo je 

99,87 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 704,66 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 6 209,75 EUR.                                                                                                                             

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  13 883,16 EUR, za nedoplatky z minulých rokov    

31,25 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume                    

156,40 EUR. 

 

Daň za psa: rozpočet -  852 EUR, skutočnosť - 842,89 EUR. Pohľadávka k 31.12.2015 činí 

sumu 43,50 EUR. 

Daň za užívanie verejného priestranstva: rozpočet 370 EUR, skutočnosť – 366 EUR.  

Daň za nevýherné hracie prístroje:  rozpočet - 99 EUR, skutočnosť – 99 EUR... 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:  rozpočet 18 165 EUR, skutočnosť 

18 076,69 EUR. Pohľadávka k 31.12.2015 činí sumu vo výške 422,49 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

10 361 10 054,32 97,04 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 10 361 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume.10 054,32 EUR, čo je 

97,04 % plnenie.                                                                                                                                                                 
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Príjem z dividend v sume 84,81 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 243,80 EUR a 

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 449,24 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 888,50 EUR, čo je 

99,39  % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

130 469 113 365,18 86,89 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 130 469 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

113 365,18 EUR, čo predstavuje 86,89 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek, výťažkov z lotérií 

a poskytnuté granty a transfery.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 124 969 EUR bol skutočný príjem vo výške 108 728,95 

EUR, čo predstavuje 87,00% plnenie. 

 

Poskytovateľ 

dotácie 

Poskytnutá 

suma  

Čerpaná 

suma  

Rozdiel Účel 

MV SR 408,21 408,21 0,00 REGOB 

MV SR 115,82 115,82 0,00 ochrana životného prostredia 

 

MV SR 

 

640,00 

 

608,46 

 

31,54 

výdavky spojené s konaním 

referenda 

MV SR 56 179,00 

1 472,87 

55 242,42 

1 472,87 

     936,58 

         0,00      

bežné výdavky pre ZŠ/ 

nevyčerpané prostr.  za r.2014 

MV SR 780,00 

424,98 

     780,00 

424,98 

 

0,00 

na vzdelávacie poukazy/ 

nevyčerpané prostr.  za r.2014 

MV SR 730,00 

23,73 

730,00 

23,73 

 

0,00 

na dopravu žiakom/ 

nevyčerpané prostr. z r. 2014 

MV SR 400,00 341,00 59,00 deťom zo SZP 

MV SR 44,00 44,00 0,00 na učebnice 

MV SR 2 224,00 

271,51 

1 448,44 

271,51 

     775,56 

         0,00 

na výchovu deťom MŠ/ 

nevyčerpané prostr. z r.2014 

MV SR 54,00 54,00 0,00 civilná obrana 

UPSVR 819,00 782,00 37,00 príspevok na stravu deťom v HN 

 

UPSVR 

 

116,20 

 

116,20 

 

0,00 

príspevok na škol. potreby deťom 

v HN 

 

UPSVR 

 

10 976,51 

 

10 976,51 

 

0,00 

prefinancovanie mzdy dlhodobo 

nezamestnaných 

 

UPSVR 

 

564,48 

 

564,48 

 

0,00 

osobitný príjem rodinných 

prídavkov 

UPSVR 530,82 530,82 0,00 príspevok na aktivačné práce 

MPSVR 400,00 0,00 400,00 humanitárna pomoc 

Enviroment. Fond 33 719,45 33 719,45 0,00 Likvidácia čiernych skládok 
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

190 500 0 0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 190 500. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

0,00 EUR, čo nie je žiadne plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov  

Z rozpočtovaných  500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume0,00 EUR, čím nebol 

naplnený rozpočet 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 190 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR, čo nie je 

žiadne plnenie. 

Obec žiadala zo ŠR príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia dotáciu a predpokladala jej 

schválenie vo výške 190  tis. EUR. Nakoľko žiadosť nebola schválená, nebola investičná akcia 

vykonaná.  

 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

19 225 2 193,09 11,41 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 19 225 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

2 193,09 EUR, čo predstavuje  11,41% plnenie.  

 

V roku 2015 boli vo finančných operáciách zapojené iba nespotrebované finančné prostriedky 

z roku 2014, ktoré bolo možné použiť do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku. 

Pri tvorbe rozpočtu obec predpokladala príjem kapitálových grantov na zabezpečenie 

plánovaných kapitálových výdavkov. Z toho dôvodu bolo plánované aj čerpanie rezervného 

fondu. Nakoľko sme dotácie nedostali, čerpanie rezervného fondu nebolo potrebné. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Obec Liešťany má zriadenú len jednu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou: 

Základnú školu s materskou školou Liešťany. 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0                   13 836,76                        - 

 

Obec v roku 2015 nerozpočtovala príjmy ZŠ s MŠ v Liešťanoch. O skutočnosť, ktorú v RO 

vybrali mohli prekročiť schválený rozpočet – v zmysle platnej legislatívy. 
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Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0 0,00                       - 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

671 029 420 683,70 62,69 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 671 029 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 420 683,70 EUR, čo predstavuje  62,69 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

259 938 219 156,63 84,31 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 259 938 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 

219 156,63 EUR, čo predstavuje  84,31 čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných .67 693 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 64 696,72 EUR, čo 

je 95,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu obce, hlavného 

kontrolóra obce, správcu obce, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  27 655 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 25 364,68 EUR, čo 

je 91,72 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 153 956 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 120 265,61 EUR, 

čo je 78,12 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné 

tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 10 634 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 8 829,62 EUR, čo 

predstavuje 83,03 % čerpanie. 

   

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

240 000 18 455,96 7,69 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 240 000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 18 455,96 EUR, čo predstavuje  7,69 % čerpanie.  
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Obec žiadala zo ŠR príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia dotáciu a predpokladala jej 

schválenie vo výške 190  tis. EUR. Nakoľko žiadosť nebola schválená, nebola investičná akcia 

vykonaná.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) nákup pozemkov 

Z rozpočtovaných  8 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1 177,16 EUR, čo 

predstavuje 14,71 % čerpanie.  

b) nákup osobného automobilu 

Z rozpočtovaných  10 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 9 990 EUR, čo 

predstavuje 99,90 % čerpanie.  

c/ prípravná a projektová dokumentácia 

Z rozpočtovaných  12 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 6 238,80 EUR, 

čo predstavuje 51,99 % čerpanie. V súvislosti s týmito výdavkami bola  

zaúčtovaná urbanistická štúdia a zabezpečenie projektovej dokumentácie k zvýšeniu energetickej 

účinnosti ZŠ s MŠ a budovu obecného úradu s kultúrnym domom a kuchyňou. 

d/ rekonštrukcia a modernizácia 
S týmto výdavkom súvisia prípravné práce na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Obec Liešťany v roku 2015 neúčtovala o žiadnych finančných operáciách. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

171 091                   183 071,11 107,00 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 171 091 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 183 071,11. EUR, čo predstavuje  107,00 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                   66 638,42 EUR 

Materská škola                                   75 533,68 EUR 

Školský klub detí                                 9 936,66  EUR 

Školská jedáleň pri ZŠ                       23 586,24 EUR 

Školská jedáleň pri MŠ                        7 376,11 EUR  

Spolu                                                 183 071,11 EUR 

 

Kapitálové výdavky 

 

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou 

nemala rozpočtované a ani neuskutočnila žiadne kapitálové výdavky. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 
Prehľad o stave peňažných prostriedkov  

 

Názov účtu Stav k 01.01.2015 Stav k 31.12.2015 

Bankový bežný účet 15 762,27 37 369,91 

Pokladňa 933,67 1 751,48 

Peniaze na ceste - 2,19 -3,03 

Spolu 16 693,75 39 118,36 

 

 

Odvod prebytku roku 2014 do rezervného fondu bol vo výške 14 500,66 EUR. 

 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 457 608,97 

z toho : bežné príjmy obce  443 772,21 

             bežné príjmy RO 13 836,76 

Bežné výdavky spolu 402 227,74 

z toho : bežné výdavky  obce  219 156,63 

             bežné výdavky  RO 183 071,11 

Bežný rozpočet 55 381,23 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 18 455,96 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  18 455,96 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -18 455,96 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 36 925,27 

Vylúčenie z prebytku  2 289,14 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 34 636,13 

Príjmy z finančných operácií 2 193,09 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 2 193,09 
PRÍJMY SPOLU   459 802,06 

VÝDAVKY SPOLU 420 683,70 

Hospodárenie obce  39 118,36 
Vylúčenie z prebytku 2 289,14   

Upravené hospodárenie obce 34 636,13 
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Prebytok rozpočtu v sume  36 925,27 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

v sume 2 289,14 EUR navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu vo výške  34 636,13 EUR  

 

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

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

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

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

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

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  2 171,14 EUR, a to na :  

- bežné výdavky PK ZŠ v sume          936,58 EUR 

- bežné výdavky PK MŠ v sume         775,56 EUR 

- pre deti zo SZP v sume                       59,00 EUR 

- na humanitárnu pomoc                     400,00 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od .rodičov podľa ustanovenia  § 5 

ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 118,00 EUR.  

Zostatok finančných prostriedkov v sume 2 193,09 EUR navrhujem použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 

 

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

vo výške 36 829,22 EUR.  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  34 527,73       

Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

      

14 500,66 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

- zo zrušeného peňažného fondu 32 908,78 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :        0,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2015       81 937,17 
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Peňažný fond 

Obec vytvárala peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. OZ v Liešťanoch rozhodlo o jeho 

zrušení a prevode peňažných prostriedkov do rezervného fondu. 

              

Fond peňažný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  32 908,78       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

      

0,00 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... zrušenie a odvod       

do RF   

 

 

32 908,78       

KZ k 31.12.2015 0,00       

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 373,15   

Prírastky - povinný prídel -  1,25%                                                        508,42 

Úbytky    - stravovanie                      386,42  

               - regeneráciu PS, dopravu                  0,00 

               - dopravné                           0,00  

               - ostatné úbytky                                                100,00    

KZ k 31.12.2015 395,15 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Majetok spolu 995 556,97 1 014 750,67 

Neobežný majetok spolu 906  594,02 810 593,89 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 19 931,43 20 147,43 

Dlhodobý hmotný majetok 650 702,59 554 486,46 

Dlhodobý finančný majetok 235 960,00 235 960,00 

Obežný majetok spolu 87 634,69 203 760,98 

z toho :   
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Zásoby 898,49 1 011,15 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 77 838,06 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 492,69 3 373,79 

Finančné účty  85 243,51 121 537,98 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 328,26 395,80 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 995 556,97 1 014 750,67 

Vlastné imanie  980 032,79 981 354,44 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  980 032,79 981 354,44 

Záväzky   

z toho : 15 524,18 13 745,50 

Rezervy  1 200,00 1 200,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 193,09 2 171,14 

Dlhodobé záväzky 389,15 419,58 

Krátkodobé záväzky 11 741,94 9 954,78 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 0,00 19 650,73 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                  0,00                   EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                     0,00 EUR 

- voči dodávateľom   2 377,66                   EUR 

- voči štátnemu rozpočtu  2 171,14                   EUR 

- voči zamestnancom    3 972,51                   EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu         3 293,51 EUR 

- ostatné                                                         1 511,10 EUR 
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Obec neuzatvorila v r. 2015 žiadnu lízingovú zmluvu  ani zmluvu o úvere. 

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.  

 

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. 2/2013 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

ŽIADATEĽ DOTÁCIE 

ÚČELOVÉ URČENIE DOTÁCIE  

 

- 1 - 

SUMA 

POSKYTNUTÝCH 

FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV 

 

- 2 - 

SUMA SKUTOČNE 

POUŽITÝCH 

FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV 

- 3 - 

ROZDIEL 

(STĹ.2 - 

STĹ.3 ) 

- 4 - 

VRÁTENÉ 

OBCI  

(ZO STL. 4) 

-5 - 

Telovýchovná jednota - bežné 

výdavky  

 

4 500 

 

3 950,03 

 

549,97 

 

549,97 

Jednota dôchodcov Slovenska 

- bežné výdavky 

 

250 

 

250 

 

0,00 

 

0,00 

Klub slovenských turistov  

-  bežné výdavky 

 

400 

 

400 

 

0,00 

 

0,00 

MSČK – bežné výdavky 300 0 300 300 

Spolu 5 450 4 600,03 849,97 849,97 

 

 

 

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2013 

o dotáciách. 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 



14 

 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

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

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

ZŠ s MŠ 121 531,72 121 334,96 196,76 

 

Z vrátených finančných prostriedkov vo výške 196,76 EUR obec vráti RO sumu 118,00 EUR, 

ktoré boli ZŠ s MŠ poskytnuté ako dar.  

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Liešťany 61 292,20 59 484,06 1 808,14 

 

Z nespotrebovaných finančných prostriedkov vo výške 1 808,14 EUR obec vrátila do ŠR sumu 

37 EUR – na stravu deťom v hmotnej núdzi. Ostatné prostriedky budú použité do konca marca 

2016 na bežné výdavky RO. 

 

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

 

Obec Liešťany nemá zriadené žiadne príspevokové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Obec Liešťany nemá založené žiadne právnické osoby. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR Bežné výdavky na školstvo 60 357,00 58 585,86 1 771,14 

MV SR Bežné výdavky na REGOB 408,21 408,21 0,00 

MV SR Bežné výdavky na životné prostredie 115,82 115,82 0,00 

UPSVR Bežné výdavky na stravu deťom v HN 819,00 782,00 37,00 
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MPSVR Bežný výdavok – humanitárna pomoc 400,00 0,00 400,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Mesto Nováky – SOU 2 464,08 2 464,08 0,00 

 

 

Obec Liešťany neprijala od iných obcí žiadne finančné prostriedky ako dotáciu, či transfer. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec Liešťany neposkytla VUC žiadne finančné prostriedky. 

 

Obec Liešťany neprijala od VUC žiadne finančné prostriedky. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec Liešťany, na základe rozhodnutia OZ,  tvorí rozpočet obce bez programov. 

 

 

13. Návrh uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu za rok 2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu audítora za rok 2015. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez 

výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 36 829,22 EUR. 


