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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

l. 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.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014 uznesením č.136/2014
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

prvá zmena schválená dňa 09.03.15 uznesením č. 17/15
druhá zmena schválená dňa 07.07.15 uznesením č. 53/15
tretia zmena schválená dňa 06.10.15 uznesením č. 70/15
štvrtá zmena schválená dňa 08.12.15 uznesením č. 89/15

Ostatné zmeny boli vykonané v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 141/2015 zo dňa 15.12.2014.

Rozpočet obce k 31.12.2015

1 130692,00
500,00

159000,00
II 100,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1624778,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume l 420464,02 EUR, čo predstavuje 87,43 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov l 378776,38. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
l 308364,10 EUR, čo predstavuje 94,89 % plnenie.

a) daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 474563,41 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 474563,41 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.

Daň z nehnutel'ností
Z rozpočtovaných 53710,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 37 168,78 EUR, čo
je 69,20 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20242,61 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 16807,18 EUR a dane z bytov boli v sume 118,99 EUR. K31.12.2015 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 97 878,54 EUR.

Daň za psa: 1 383,88 €
Daň za nevýherné hracie prístroje: 12000,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 30 994,22 €

b) nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 105974,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 99575,02 EUR,
čo je 93,96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 4303,21 EUR,
príjem z prenajatých pozemkov v sume 10 185,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 83 970,81 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 90 060,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 83 568,74 EUR, čo
je 92,79 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 55227,12 EUR, bol skutočný príjem vo výške
50024,74 EUR, čo predstavuje 90,58 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisovaz vratiek.

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 543210,74 EUR bol skutočný príjem vo výške
518826,03 EUR, čo predstavuje 95,51 % plnenie.

78,41 Pozemné komunikácie

1 687,95 Stavebný poriadok

4626,00 Vzdelávacie poukazy

9555,00 Asistenti učiteľa

332 193,00 Normatívne prostriedky škola

383,00 Kredity

2646,00 Mimoriadne odmeny školstvo

583,00 Príspevok na učebnice

674,00 Dopravné

3 145,00 sociálne znevýhodnení
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Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny 34560,00 Opatrovateľská služba
Ba
Ministerstvo životného prostredia Ba 4336,00 Výskum a vývoj
Okresný úrad Bratislava, odbor 4340,00 Materská škola
školstva, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR 1 864,69 Matričná činnosť
Ministerstvo vnútra SR 598,95 REGOB
Okresný úrad Ba, odbor starostlivosti 169,92 Zivotné prostredie
o životné prostredie, Ba
Okresný úrad Malacky 640,00 Voľby

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume O
EUR, čo predstavuje O % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Z rozpočtovaných finančných príjmov 234402,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 87366,99 EUR, čo predstavuje 37,27 % plnenie.

V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 23210,22 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z ..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z rozpočtovaných bežných prijmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
24 732,93 EUR, čo predstavuje O % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 24 732,93 EUR
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje O % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1485573,17 EUR bolo skutočne čerpané k31.12.20l5
v sume l 400 498,06 EUR, čo predstavuje 94,27 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 870424,38 EUR bolo skutočne čerpané k31.12.2015
v sume 793 874,94 EUR, čo predstavuje 91,20 % 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 216451,57 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 215302,01
EUR, čo je 99,47 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OCÚ, matriky,
REGOB, životného prostredia, Materskej školy a školskej jedálne, 21BJ s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poist'ovní
Z rozpočtovaných 89052,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 82 113,61EUR,
čo je 92,21 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 433 342,21 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 368047,60
EUR, čo je 84,93 % 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
Zrozpočtovaných 114213,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vsume 113215,55
EUR, čo predstavuje 99,13 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 9000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 7925,17 EUR,
čo predstavuje 88,06 % čerpanie.

7



2) Kapitálové výdavky:

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 192585,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 138797,70 EUR, čo predstavuje 72,07 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kamerový systém v obci
Z rozpočtovaných 10 802,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 10 80 l ,24
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia chodník v obci
Z rozpočtovaných 17000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 16831,14
EUR, čo predstavuje 99,00 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 31 653,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 31 448,56 EUR, čo predstavuje 99,35 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií Je prílohou
Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných 31 653,22 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 31448,56 EUR, čo predstavuje 99,35 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 390910,00 EUR bolo skutočne čerpané k31.12.2015
v sume 436 376,86 EUR, čo predstavuje 111,63 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 436376,86 EUR
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje O% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola O EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Schodok rozpočtu v sume 35 952,47 EUR zistený podl'a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) ab)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný:

z finančných operácií 35952,47 EUR
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Z prebytku sa vylučujú:

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 13593,90 EUR, a to na :

vybudovanie športového ihriska v Základnej škole 10 000,00 EUR
zostatok finančných prostriedkov na normatívne financovanie ZŠ 3 593,90 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podl'a ustanovenia §
18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 12819,77 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 0,00 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 zastupitel'stvo.

- použitie rezervného fondu:
- uznesenie Č. zo dňa obstaranie .
- uznesenie Č. zo dňa obstaranie .

0,00

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rok

0,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
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6. Bilancia aktíva pasív k 31.12.2015

AKTÍV A

Neobežný majetok spolu 3701 741,95 3671 755,51
z toho:

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 3 125961,83 3095975,39
Dlhodobý finančný majetok 575 780,12 575780,12
Obežný majetok spolu 326901,03 346049,03
z toho:

Zásoby 296,38 456,97
Zúčtovanie medzi subjektami VS 42076,77 36438,27
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 150778,01 191 100,34
Finančné účty 133749,87 118053,45
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00

rozlíšenie 189,38 143,80

PASÍVA

Vlastné imanie 1 973 515,29 1 838290,22
z toho:

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 1 973515,29 1 838290,22
Záväzky 962287,06 861 758,69
z toho :

Rezervy 1284,00 1 692,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 23210,22 13593,90
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Dlhodobé záväzky 505539,00 484866,77
Krátkodobé záväzky 201 781,39 141 968,01
Bankové úvery a výpomoci 230472,45 219638,01
Casové rozlíšenie 1 093 030,01 1317899,43

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám úver ČSOB
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

219638,01 EUR
464 990,00 EUR
13 148,44 EUR
21 094,29 EUR
19237,20 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:
Jeseň života:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - strata

98231,38 EUR
96428,38 EUR
1 803,00 EUR

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

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Záhorská Ves 3000,00 EUR

0,00

3000,00 EUR 0,00

4000,00 EUR 4000,00 EUR
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autobusom
Rybársky spolok Morava, Záhorská Ves - 1000,00 EUR l 000,00 EUR 0,00
krúžok malých rybárov
Jednota dôchodcov, Záhorská Ves bežná 500,00 500,00 0,00
činnosť, doprava na výlet
Dobrovoľný hasičský zbor, Záhorská Ves 5200,00 5200,00 0,00
Futbalový klub Záhorská Ves - bežná činnosť 6325,00 6325,00 0,00
klubu
Kultúrny spolok Uhranská Perla, Záhorská l 830,00 l 830,00 0,00
Ves - bežná prevádzka, múzeum

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015
o dotáciách.

10. Podnikatel'ská činnost'

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 120-l3502. Predmetom podnikania je:
- ubytovanie

Obec podniká na základe Lodného osvedčenia. Predmetom podnikania je:
prevádzka kompy

V roku 2015 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk

382728,17 EUR
477295,08 EUR
94566,91 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzt'ahov 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
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:
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- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

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

- prostriedky zriad'ovateľa

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

- prostriedky vlastné

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s právnickými osobami.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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UPSVaR Malacky Rodinné prídavky 729,12 729,12 0,00

Hlavný banský úrad Dobývací priestor 1 796,62 1 796,62 0,00
Bratislava
Urad vlády SR Vybudovanie ihriska v ZS 10000,00 0,00 10000,00

Urad vlády SR Rekonštrukcia budovy OU 10000,00 10000,00 0,00

BSK Bratislava Ozdravenie školy ZS 4000,00 4000,00 0,00

Ministerstvo Náučný chodník obce 85505,48 85505,48 0,00
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR,
Bratislava
MVaRR SR, Bratislava IBKSP projekt MS 2 170,05 2 170,05 0,00

UPSVaR Malacky Stravné pre deti v HN, 7543,84 7543,84 0,00
školské pomôcky

Ministerstvo dopravy, Pozemné komunikácie 78,41 78,41 0,00
výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Bratislava
Ministerstvo dopravy, Stavebný poriadok 1 687,95 1 687,95 0,00
výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Vzdelávacie poukazy 4626,00 4626,00 0,00
odbor školstva,
Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Asistenti učiteľa 9555,00 9555,00 0,00
odbor školstva,
Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Normatívne prostriedky 332 193,00 328599,10 3593,90
odbor školstva, škola
Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Kredity 383,00 383,00 0,00
odbor školstva,
Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Mimoriadne odmeny 2646,00 2646,00 0,00
odbor školstva, školstvo
Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Príspevok na učebnice 583,00 583,00 0,00
odbor školstva,
Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Dopravné 674,00 674,00 0,00
odbor školstva,
Bratislava
Okresný úrad Bratislava, ZS sociálne znevýhodnení 3 145,00 3 145,00 0,00
odbor školstva,
Bratislava
Ministerstvo práce, soc. Opatrovateľská služba 34560,00 34560,00 0,00
vecí a rodiny Ba
Ministerstvo životného Výskum a vývoj 4336,00 4336,00 0,00
prostredia Ba
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Okresný úrad Bratislava, Materská škola 4340,00 4340,00 0,00
odbor školstva,
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR Matričná činnosť 1 864,69 1 864,69 0,00

Ministerstvo vnútra SR REGOB 598,95 598,95 0,00

Okresný úrad Ba, odbor Zivotné prostredie 169,92 169,92 0,00
starostlivosti o životné
prostredie, Ba
Okresný úrad Malacky Voľby 640,00 640,00 0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s inými obcami

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

2000,00 2000,00 0,00

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške ..Q.. EUR.

16


	Page 1
	Titles
	NAVR 
	Záverečný účet Obce 
	a rozpočtové hospodárenie 
	jlJJ( 


	Page 2
	Titles
	Záverečný účet obce 
	a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 


	Page 3
	Titles
	Záverečný účet obce 
	a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
	l. Rozpočet obce na rok 2015 


	Page 4
	Titles
	2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 


	Page 5
	Tables
	Table 1


	Page 6
	Tables
	Table 1


	Page 7
	Titles
	3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 


	Page 8
	Page 9
	Titles
	4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 


	Page 10
	Titles
	5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 
	10 


	Page 11
	Titles
	6. Bilancia aktíva pasív k 31.12.2015 
	11 

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 12
	Titles
	7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
	8. Hospodárenie príspevkových organizácií 
	9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám 

	Tables
	Table 1


	Page 13
	Titles
	10. Podnikatel'ská činnost' 
	11. Finančné usporiadanie vzt'ahov voči 

	Tables
	Table 1


	Page 14
	Page 15
	Tables
	Table 1


	Page 16
	Tables
	Table 1



