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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 na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.11.2014 uznesením č..9/2014.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 06.02.2015 uznesením č. ....
- druhá zmena schválená dňa 27.03.2015 uznesením č. ....
- tretia zmena schválená dňa 15.07.2015 uznesením č. ....
- štvrtá zmena schválená dňa 21.08.2015 uznesením č. ....
- piata zmena schválená dňa 25.08.2015 rozpočtovým opatrením č. ...... starostky obce
- šiesta zmena schválená dňa 30.09.2015 rozpočtovým opatrením č. ......starostky obce
- siedma zmena schválená dňa 21.12.2015
Rozpočet obce k 31.12.2015

644 360,60

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 021 368,47

638 360,60
0,00
0,00
6 000,00
643 565,19

876 382,78
45 000,00
81 606,96
18 378,73
875 753,85

192 585,19
0,00
14 040,00
436 940,00
795,41

221 491,79
49 263,06
14 040,00
590 959,00
145 614,62

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 021 368,47

Skutočnosť k 31.12.2015
1 021 645,06

% plnenia
100,03

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 021 368,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1 021 645,06 EUR, čo predstavuje 100,03 % plnenie.
1. Bežné príjmy - obec
Rozpočet na rok 2015
876 382,78

Skutočnosť k 31.12.2015
876 382,78

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 876 382,78 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
876 382,78 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
285 607,58

Skutočnosť k 31.12.2015
285 607,58

% plnenia
100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 267 467,48 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 267 467,48 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17 460,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 17 460,16 EUR .
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 800,15 EUR, dane zo stavieb boli v sume 3 660,01 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 146,41 EUR za nedoplatky z minulých rokov.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 199,68 EUR.
Daň za psa 675,00 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje 4,94 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4 963,00 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
16 190,48

Skutočnosť k 31.12.2015
16 190,48

% plnenia
100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 791,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 791,10 EUR, čo je
100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 3 791,10 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 439,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 439,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
6 728,15

Skutočnosť k 31.12.2015
6 728,15

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 728,15 EUR bol skutočný príjem vo výške
6 728,15 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a sponzorské dary.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 567 856,57 EUR bol skutočný príjem vo výške 567 856,57
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Recyklačný fond
Okresný úrad Michalovce
Minis.školstva,vedy,výskumu a športu
ÚPSVaR Michalovce
Okresný úrad Michalovce
Environmentálny fond Bratislava
ÚPSVaR Michalovce
ÚPSVaR Michalovce
ÚPSVaR Michalovce
Okresný úrad Michalovce
Okresný úrad Michalovce
MV-SR-cez Okresný úrad Košice
UPJŠ Prešov
Okresný úrad Košice

Suma v EUR
312,00
187,20
6 000,00
23,52
640,00
32 205,00
11 442,33
2 423,60
8 405,06
2 932,74
313,17
502 620,36
276,59
75,00

Účel
Recyklácia odpadu
Refundácia skladníka CO
Rozšírenie kapacit MŠ-inter.vyb.
Rodinné prídavky-osob. príjemca
Referendum 2015
Sanácia skládok s nez.ulož.odpad.
Strava –hmotná núdza
Školské potreby-hmotná núdza
Aktivačné, dlhod.nez.-ref.EÚaŠR
Matrika
Register obyvateľov
Školstvo-prenesené kompetencie
Na prax v ZŠ
Životné prostredie

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy - obec:
Rozpočet na rok 2015
45 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
45 000,00

% plnenia
100,00

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 45 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 45 000,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR Bratislava

Suma v EUR
Účel
45 000,00 Rozšírenie kapacít MŠ-projekt;
stavebné práce

3. Príjmové finančné operácie – obec :
Rozpočet na rok 2015
81 606,96

Skutočnosť k 31.12.2015
81 606,96

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 81 606,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
81 606,96 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 55/2015 zo dňa 21.8.2015 bolo schválené použitie
finančných prostriedkov z RF vo výške 22 000,00 € na rekonštrukciu šatni, bufetu a okolia na
futbalovom ihrisku v sume 22 000,00 EUR. Skutočné plnenie bolo vo výške 20 000,00 €. V roku
2015 boli použité nevyčerpané prostriedky ZŠsMŠ zo ŠR v sume 24 898,92 EUR – Nórsky
finančný mechanizmus a 36 708,04 EUR – nevyčerpaná dotácia ZŠsMŠ v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z. . Tieto finančné prostriedky je možné čerpať do 31.3.2016.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: (Základná škola s materskou
školou)
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
18 378,73

Skutočnosť k 31.12.2015
18 655,32

% plnenia
101,50

Z rozpočtovaných bežných príjmov 18 378,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
18 655,32 EUR, čo predstavuje 101,50 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
18 655,32
EUR

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0,00

Základná škola s materskou školou Bracovce – nemala rozpočtované kapitálové príjmy.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00
EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
875 753,85

Skutočnosť k 31.12.2015
872 753,85

% čerpania
99,66

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 875 753,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 872 753,85 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.
1. Bežné výdavky - obec
Rozpočet na rok 2015
221 491,79

Skutočnosť k 31.12.2015
221 491,79

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 221 491,79 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 221 491,79 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie podľa oddielov :
Rozpočet na rok 2015 :
0111
Obec
130 901,89
0112
Finančné záležitosti
1 731,65
0133
Matrika
2 932,74
0160
Referendum
640,00
0170
Splátky úrokov z úveru
834,81
0220
Civilná obrana
187,20
0320
Ochrana pred požiarmi
100,00
0510
Nakladanie s odpadmi
40 671,03
0560
Ochrana životného prostredia
1 095,92
0620
Rozvoj obcí – aktivačné práce,
dlhodobo-nezamest. občania
24 188,39
0640
Verejné osvetlenie
4 020,07
0810
TJ-šport
4 595,24
0820
Kultúrne podujatia, kult.domy
4 735,00
0830
Miestny rozhlas
567,53
1012 Opatrovateľská služba
3 219,32
1070
Osobitý príjemca,vrátky nevyčerp.
dotácie - strava
1 071,00

k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015 :
130 901,89
1 731,65
2 932,74
640,00
834,81
187,20
100,00
40 671,03
1 095,92
24 188,39
4 020,07
4 595,24
4 735,00
567,53
3 219,32
1 071,00

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 78 952,42 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 78 952,42 EUR,
čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov prijatých cez ÚPSVaR - § 54,
hlavnej kontrolórky obce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 25 048,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 25 048,70 EUR,
čo je 100,00 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 113 041,21 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 113 041,21 EUR,
čo je 100,00 % čerpanie. Ide o všetky prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú

energie, materiál, cestovné náhrady, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 614,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3 614,65 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 834,81 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 834,81 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky - obec :
Rozpočet na rok 2015
49 263,06

Skutočnosť k 31.12.2015
49 263,06

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 49 263,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 49 263,06 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia fasády ŠJ, výmena okien na telocvični ZŠ a projektová dokumentácia na
rekonštrukciu budovy OU a KD
Z rozpočtovaných 29 263,06 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 29 263,06
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia a modernizácia budovy šatní TJ
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 20 000,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie - obec :
Rozpočet na rok 2015
14 040,00

Skutočnosť k 31.12.2015
14 040,00

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 14 040,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 14 040,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Z rozpočtovaných 14 040,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 14 040,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola
s materskou školou) :
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
590 959,00

Skutočnosť k 31.12.2015
587 959,00

% čerpania
99,49

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 590 959,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 587 959, EUR, čo predstavuje 99,49 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou
587 959,00 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% čerpania
0,00

Základná škola s materskou školou Bracovce nemala rozpočtované kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu

895 038,10

z toho : bežné príjmy obce

876 382,78

bežné príjmy RO

18 655,32

Bežné výdavky spolu

809 450,79

z toho : bežné výdavky obce

221 491,79

bežné výdavky RO

587 959,00

Bežný rozpočet

85 587,31
45 000,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

45 000,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

49 263,06

z toho : kapitálové výdavky obce

49 263,06

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

4 263,06
81 324,25
99 715,75
18 391,50

Príjmy z finančných operácií

81 606,96

Výdavky z finančných operácií

14 040,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

67 566,96
1 021 645,06
872 753,85
148 891,21
99 715,75
49 175,46

Prebytok rozpočtu 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 EUR navrhujeme
použiť na tvorbu rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu .
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 48 715,75 EUR, a to na :
- bežné výdavky ZŠsMŠ - právny subjekt

v

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové a bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 51 000,00 EUR, a to na :
- akciu – rozšírenie kapacít MŠ kapitálové výdavky v sume 46 000,00 EUR
- akciu – rozšírenie kapacít MŠ bežné výdavky v sume 5 000,00 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo
výške 49 175,46 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
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. 55/2015 zo dňa 21.8.2015
rekonštrukcie šatní, bufetu a okolia ihriska TJ
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
25 462,22
23 816,94

20 000,00

29 279,16

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
288,93
520,80

208,42
363,00

238,31

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

1 129 689,56

1 174 024,43

589 615,19

597 270,54

589 615,19

597 270,54

538 072,52

573 765,98

359,18

673,39

384 863,43

350 244,078

4 008,53

935,11

148 559,38

221 913,41

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

282,00
2 001,85

2 987,91

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

1 129 689,56

1 174 024,43

289 712,45

348 974,82

Výsledok hospodárenia

289 712,45

348 974,82

Záväzky

509 898,74

514 063,53

861,90

700,00

415 251,17

449 959,82

Dlhodobé záväzky

1 651,21

2 268,27

Krátkodobé záväzky

59 574,46

42 615,44

Bankové úvery a výpomoci

32 560,00

18 520,00

Časové rozlíšenie

330 078,37

310 986,08

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči poisťovniam

18 520,00
48,64

EUR
EUR

Obec spláca od apríla 2012 úver, ktorý nám poskytla Prima banka a.s. Michalovce.Tento úver bol
poskytnutý z dôvodu akcie Stavebných úprav Základnej školy Bracovce .Úver je s dobou
splatnosti do r. 2017, splátky úveru a úrokov sú splácané mesačne
Poskytovateľ
úveru

Účel

Prima Stav. úpravy ZŠ
banka Bracovce

Výška
prijatého
úveru

70 000

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Vista zmenka

Zostatok
k 31.12.2015

Splatnosť

18 520,00 04042017

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Obecný športový klub - bežné výdavky na
činnosť športového klubu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

500 EUR

500 EUR

0

300,00

299,99

0,01

-4-

* prípravné zápasy; majstrovské zápasy A
mužstva, dorastu a žiakov, odmena rozhodcom,
čistiace prostriedky, občerstvenie, športovú
výstroj, administratívne poplatky- vedenie
účtu

Občianske združenie „Bracovčatá“
*zabezpečenie krojov, nákup zvukovej
techniky, poplatky-vedenie účtu.

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

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým
poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j.rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
MŠ a ŠJ-originálne kompetencie (ZŠsMŠ-právny
subjekt)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

57 168,65

57 168,65

0,00

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠsMŠ

502 620,36

453 904,61

48 715,75

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám,t.j.príspevkovým organizáciám:
Obec nemá príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec neposkytla finančné prostriedky právnickým osobám.

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-

187,20

187,20

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Okresný úrad
Michalovce
MŠVVaŠ Bratislava

Refundácia skladníka CO
Kapacity MŠ-rozšírenie-KV

45 000,00

0,00

45 000,00

MŠVVaŠ Bratislava

Kapacity MŠ-rozšírenie-BV

6 000,00

0,00

6 000,00

ÚPSVaR Michalovce

Osobitý príjemca

23,52

23,52

0,00

Okresný úrad
Michalovce

Referendum

640,00

640,00

0,00

0,00

ÚPSVaR Michalovce

Strava – hmotná núdza

ÚPSVaR Michalovce
ÚPSVaR Michalovce

11 442,33

11 442,33

0,00

Školské potreby-hmot núdza

2 423,60

2 423,60

0,00

Aktivačná činnosť

7 152,75

7 152,75

0,00

1 252,31

1 252,31

0,00

2 932,74

2 932,74

0,00

313,17

313,17

0,00

75,00

75,00

0,00

a zamestnanci §54-ref. EÚ
ÚPSVaR Michalovce
Okresný úrad
Michalovce
Okresný úrad
Michalovce
Okresný úrad Košice

Aktivačná činnosť
a zamestnanci §54-ref. ŠR
Matrika
Register obyvateľov
Životné prostredie

SPOLU :

c)

77 442,62

26 442,62

51 000,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

32 205,00

32 205,00

0,00

32 205,00

32 205,00

0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

-1-

Environmentálny fond
Bratislava

-2-

Sanácia skládok
s nezákonne uloženým

-5-

odpadom

SPOLU :

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nemá povinnosť usporiadania vzťahov s rozpočtom iných obcí.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nemá povinnosť usporiadania vzťahov s rozpočtom VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Bracovciach zo dňa 18.12.2013 číslo
uznesenia 11/2013 nehodnotí plnenie programov.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 49 175,46 EUR.

