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Návrh
Záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami
a rozpočtového hospodárenia 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 na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový
rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý finančnými operáciami vo výške
400 000,00 EUR a prebytkom bežného rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č. 84/2015. Rozpočet bol zmenený štyri krát:
-

prvá zmena
druhá zmena
tretia zmena
štvrtá zmena

schválená dňa 16.02.2015
schválená dňa 02.04.2015
schválená dňa 28.09.2015
schválená dňa 15.12.1015

uznesením č. 03/2015
uznesením č. 10/2015
uznesením č. 36/2015
uznesením č. 54/2015

Rozpočet obce k 31.12.2015

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

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

1343230

2226285

1343230

1826285
400000

1343230

2075386

456120
206750
1360
679000
0

842560
504294
1396
727136
150899
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 826 285,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 827 863,55

% plnenia
100,09

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1826285,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1827863,55 EUR, čo predstavuje 100,09 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
1 826 285,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 827 863,55

% plnenia
100,09

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1826285,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1827863,55
EUR, čo predstavuje 100,09 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
697 850,00

Skutočnosť k 31.12.2015
697 850,04

% plnenia
100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 692 363,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 692362,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 3557,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3557,65 EUR, čo je 100,02 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 451,98 EUR, dane zo stavieb boli v sume. 1 105,67 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3358,22 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 199,43 EUR.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 965,05 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 1930,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 929,59 EUR, čo je 99,98 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1809,14 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 120,45
EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
44 856,28 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
28 011,00

Skutočnosť k 31.12.2015
28 012,57

% plnenia
100,01

Príjmy z vlastníctva
Príjmy z prenájmu pozemkov boli rozpočtované vo výške 124,00 EUR. Skutočné plnenie bolo vo výške
124,06 EUR, čo predstavuje 100,05%. Príjmy z prenajatých priestorov boli rozpočtované vo výške
13 082,00 EUR. Skutočné plnenie bolo vo výške 13 082,16 EUR, čo predstavuje plnenie 100,01%.
Za prenájom kultúrneho domu zinkasovala obec 80,00 EUR, za prenájom obecných nájomných bytov
9201,07 EUR a za prenájom priestorov Súkromnému centru voľného času a Súkromnému centru
špeciálno-pedagogických služieb 3801,09 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Správne poplatky boli rozpočtované vo výške 347,00 EUR. Skutočný príjem k 31.12.2015 bol v sume
347,89 EUR, čo je 100,01 % plnenie. Obec zinkasovala poplatky za výrub stromov boli vo výške
19,89 EUR, poplatky za stavebné konanie vo výške 120,00 EUR, poplatky za potvrdenie o pobyte
vo výške 140,00 EUR, poplatky za osvedčenie listín a podpisov vo výške 65 EUR a poplatok za vydanie
súpisného čísla vo výške 3,00 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
161,00

Skutočnosť k 31.12.2015
161,00

% plnenia
100,00

Iné nedaňové príjmy neboli rozpočtované vo výšky 161,00 EUR, skutočný príjem bol vo výške 161,00 EUR.
Medzi iné nedaňové príjmy boli zaúčtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Enviromentálny fond

Suma v EUR

Účel
Sanácia nelegálnej skládky – rómska
94 442,30
osada

Z rozpočtovaných grantov a transferov 94 442,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 94 442,30 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Daňové príjmy predstavujú 38% bežných príjmov obce, nedaňové príjmy sa podieľajú na celkových
príjmoch 2%. Granty a transfery tvoria najväčší podiel na bežných príjmoch obce vo výške 60%.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia

Kapitálové príjmy v roku 2015 neboli plánované. Obec v roku 2015 nemala kapitálové príjmy.
Granty a transfery
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Kapitálové granty a transfery neboli rozpočtované. Obec nemala k 31.12.2015 žiaden skutočný kapitálový
príjem z grantov a transferov.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
400 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
400 000,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 400 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 400 000,00 EUR,
čo predstavuje 100% plnenie. V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2014
v sume 400 000,00 EUR, účelovo určené na dostavbu modulovej základnej školy v rómskej osade,
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015
1 575,71

% plnenia

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou 1 575,71 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 348 250,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 348 201,10

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 348 250,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.215
v 1 348 201,10 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
842 560,00

Skutočnosť k 31.12.2015
842 512,19

% plnenia
99,99
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 842 560,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.215
v 842 512,19 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 146 120,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 146 118,06 EUR, čo je
99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, aktivačných pracovníkov,
pracovníkov projektu Šanca na zamestnanie s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 55 766,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 55 750,49 EUR, čo je
99,97 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 375 017 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 374 990,62 EUR, čo je
99,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 265 294,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 265 291,01 EUR, čo
predstavuje 99,99 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 363,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 362,01 EUR, čo
predstavuje 99,73 % čerpanie.

EK

Bežné výdavky obce Stráne pod Tatrami

Suma

%

146 118,06 €

17,34

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania

620

Poistné a príspevok do poisťovní

55 750,49 €

6,62

630

Tovary a služby

374 990,62 €

44,51

640

Bežné transfery

265 291,01 €

31,49

650

Splácanie úrokov

362,01 €
Spolu

842 512,19 €

0,04
100,00
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Z celkových bežných výdavkov obce tvoria 44,51% výdavky na tovary a služby. Výdavky na bežné
transfery sa podieľajú na celkových bežných príjmoch 31,49€. Osobné výdavky tvoria 23,96 % bežných
výdavkov.
2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2015
504 294,00

Skutočnosť k 31.12.2015
504 293,14

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných finančných príjmov 504 294,00 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2015 504 293,14 EUR,
čo predstavuje 99,99 % plnenie. Kapitálové výdavky v sume 400 000,00 EUR boli použité na dostavbu
modulovej základnej školy v rómskej osade zo zdrojov ŠR. 104 293,14€ boli kapitálové výdavky
realizované z vlastných zdrojov obce.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% čerpania
1 396,00
1 395,77
99,98
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1 396,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
1 395,77 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
Z rozpočtovaných 1 396,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume.1 395,77 EUR, čo predstavuje 99,98 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
727 136,00

Skutočnosť k 31.12.2015
729 262,87

% čerpania
100,29

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 727 136,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume
729 262,87 EUR, čo predstavuje 100,29 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou
729 262,87 EUR
Názov rozpočtu
600

Bežné výdavky

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Plnenie

679 000,00

727 136,00

729 262,87

100,29

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania

403 900,00

423 772,00

435 705,92

102,82

620

Poistné a príspevok do poisťovní

153 278,00

159 356,00

163 526,14

102,62

630

Tovary a služby

121 822,00

141 506,00

127 223,99

89,91

640

Bežné transfery

0,00

2 502,00

2 806,82

112,18
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EK

Bežné výdavky obce Stráne pod Tatrami

Suma

%

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania

435 705,92 €

59,75

620

Poistné a príspevok do poisťovní

163 526,14 €

22,42

630

Tovary a služby

127 223,99 €

17,45

640

Bežné transfery

2 806,82 €

0,38

Spolu

729 262,87 €

100,00

Osobné výdavky Základnej školy s materskou školou tvoria 82,17% celkových bežných výdavkov
rozpočtovej organizácie. Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania tvoria 59,75%
a výdavky na poistné a príspevky do poisťovní tvoria 22,42%. Tovary a služby sa podieľajú na celkových
bežných výdavkoch 17,45%.
5) Bežné výdavky obce spolu s rozpočtovou organizáciou
Suma

%

610

EK

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania

Bežné výdavky obce Stráne pod Tatrami s RO

581 823,98 €

37,02

620

Poistné a príspevok do poisťovní

219 276,63 €

13,95

630

Tovary a služby

502 214,61 €

31,95

640

Bežné transfery

268 097,83 €

17,06

650

Splácanie úrokov

362,01 €
Spolu

1 571 775,06 €

0,02
100,00
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Kód

Názov

100

Daňové príjmy

200
300

Schválený

Upravený

Skutočnosť

574500,00

697850,00

697850,04

Nedaňové príjmy

37130,00

28011,00

28431,05

Granty a transfery

731600,00

1100424,00

1101582,46

1343230,00

1826285,00

1827863,55

1135120,00

1569696,00

1571775,06

208110,00

256589,00

256088,49

0,00

0,00

0,00

206750,00

504294,00

504293,14

-206750,00

-504294,00

-504293,14

0,00

400000,00

400000,00

1360,00

1396,00

1395,77

Bežné príjmy celkom
600

Spolu za obec a RO v EUR

Bežné výdavky

Saldo bežného rozpočtu
300

kapitálové príjmy

700

Kapitálové výdavky

Saldo kapitálového rozpočtu
400

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

800

Výdavkové finančné operácie

Saldo FO

-1360,00

398604,00

398604,23

Saldo bežného a kapitálového rozpočtu

1360,00

-247705,00

-248204,65

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015

v EUR

Bežné príjmy spolu

1 827 863,55

z toho : bežné príjmy obce

1 826 287,84

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

1 575,71
1 571 775,06
842 512,19
729 262,87
256 088,49

Kapitálové príjmy spolu

0,00

z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

504 293,14

z toho : kapitálové výdavky obce

504 293,14

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-504 293,14

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-248 204,65

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-248 204,65

Príjmy z finančných operácií

400 000,00

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

1 395,77
398 604,23

PRÍJMY SPOLU

2 227 863,55

VÝDAVKY SPOLU

2 077 463,97

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

150 399,58
0,00
150 399,58
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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
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
78,32
13661,37

13736,19

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
1006,08
1679,95
365,60
1008,40

1312,03
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5. 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

3 026 880,08

3 262 192,83

Neobežný majetok spolu

2 506 990,95

2 741 774,14

2 339 680,16

2 574 463,38

Dlhodobý finančný majetok

167 310,79

167 310,79

Obežný majetok spolu

518 520,63

518 520,63

14 949,36

12 332,96

41 693,27

54 557,44

461 878,00

160 027,69

1 368,50

1 898,06

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

3026880,08

2970590,32

856242,14

856242,14

Výsledok hospodárenia

856242,14

809930,66

Záväzky

495999,80

136349,52

1000,00

51373,00

398855,53

0,00

Dlhodobé záväzky

39925,59

37426,75

Krátkodobé záväzky

56218,68

17969,47

1674638,14

2024310,14

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
-

voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné

34 602,02 EUR
17 969,47 EUR
16 021,04 EUR
17 713,11 EUR
1 329,12 EUR

8. 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
Základná škola
Stráne pod Tatrami
Originálne kompetencie
Vlastné príjmy

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
35 438,74
418,48

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
35 438,74
418,48

Rozdiel - vrátenie
0,00
0,00
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1-

-2-

Ministerstvo vnútra

Bežný transfer Školstvo – normatív

Ministerstvo vnútra

Bežný transfer - Školstvo – Vzdelávacie poukazy

Ministerstvo vnútra

Bežný transfer – Školstvo - SZP

Ministerstvo vnútra

Bežný transfer – Školstvo - Príspevok na učebnice

Ministerstvo vnútra

Bežný transfer – Školstvo - Odchodné

Ministerstvo vnútra

Bežný transfer – Školstvo – Príspevok pre 5-ročné deti

Ministerstvo vnútra

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-3-

-4-

-5-

645143,00

645 143,00

0,00

330,00

330,00

0,00

22 084,00

22 084,00

0,00

1 485,00

1 485,00

0,00

618,00

618,00

0,00

4774,00

4774,00

0,00

Register obyvateľstva

744,15

744,15

0,00

Ministerstvo vnútra

Životné prostredie

308,54

308,54

0,00

Ministerstvo vnútra

Referendum

640,00

640,00

0,00

UPSVaR

Aktivačná činnosť

1 219,92

1 219,92

0,00

UPSVaR

Terénna sociálna práca

40 536,25

40536,25

0,00

UPSVaR

Bežný transfer Hmotná núdza - Strava

66 153,00

66 153,00

0,00

UPSVaR

Bežný transfer Hmotná núdza - Školské pomôcky

14 126,00

14 126,00

0,00

UPSVaR

Osobitný príjemca - Prídavky na deti

30 152,64

30 152,64

0,00

UPSVaR

Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok

10 566,40

10 566,40

0,00

UPSVaR

Osobitný príjemca – Dávka v hmotnej núdzi

144 487,65

144 487,65

0,00

UPSVaR

Osobitný príjemca - Príspevok pri narodení dieťaťa

1811,09

1811,09

0,00

UPSVaR

Bežný transfer - Výkon činnosti osobitného príjemcu

2 414,47

2 414,47

0,00

UPSVaR

Bežný Transfer Šanca na zamestnanie – Strážnici

0,00

7098,00

-7098,00

Metodicko - poradenské centrum

Projekt MRK

20 830,41

20 830,41

0,00

Ministerstvo vnútra

Kapitálový transfer - modulová ZŠ – rómska osada

400 000,00

400 000,00

0,00

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1-

-2-

Enviromentálny fond

Sanácia nelegálnej skládky v rómskej osade

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-394 442,30

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-494 442,30

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-50,00

Obec uzatvorila 18.11.2015 Zmluvu č. 11238208U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
formou dotácie. Dotácia bola použitá v súlade s účelom na sanáciu miest s nezákonne umiestneným
odpadom.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Mesto Kežmarok

e)

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

2 066,50

2 066,50

Rozdiel
0,00

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VUC

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s VÚC.
9. Finančné usporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia
FIN 1-12 Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy bol predložený v stanovenom termíne .Podľa
stavu finančných účtov k 31.12.2015, očistených o nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu,
sociálny fond, rezervný fond, fond opráv a depozitný účet môže obec prerozdeliť finančné prostriedky
vo výške 135 142,07 Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia podľa predloženého finančného
výkazu FIN 1-12 o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy, po vylúčení nepoužitých účelových
prostriedkov minulých rokov obec eviduje prebytok rozpočtového hospodárenia výške 150 399,55.
26.2.2016 bola na základe dohody o urovnaní (prerokovaná na neverejnom rokovaní obecného
zastupiteľstva dňa 16.2.2016) vyplatená suma 20 000,00 €. Táto suma nie je zaevidované v účtovníctve
ani v čerpaní rozpočtu za rok 2015. Obec do dnešného dňa nemá k dispozícii originálne doklady k tejto
transakcii. Oprávnenosť tohto výdavku prešetrujú orgány činné v trestnom konaní. Výdavky vykázané
vo finančnom výkaze FIN 1-12 o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy sú nižšie o 20 000,00€.
Po zohľadnení týchto skutočností je prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 130 399,55€. Rozdiel
medzi finančnými prostriedkami určenými na prerozdelenie a prebytkom očisteného prebytku rozpočtového
hospodárenia vo výške 4742,52€ vznikol nesprávnym vyčíslením prebytku rozpočtového hospodárenia
v minulých obdobiach. Nesprávnym zapojením výdavkov do čerpania rozpočtu bol výkaz FIN 1-12
predložený Finančnej správe s nesprávnymi údajmi.
Prebytok rozpočtu v sume 135 142,07 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, očistený o podozrivú transakciu vo výške 20 000,00 a upravený
o prebytok rozpočtového hospodárenia minulých období (neprevedený do rezervného fondu) navrhujeme
použiť v plnej výške na tvorbu rezervného fondu.
Stráne pod Tatrami, 15.6.2016
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