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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 Horná Potôň na rok 2015 bol zostavený ako
prebytkový. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. marca 2015 uznesením
č. 05-02/2015.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 06. 05.2015 uznesením č. 01-03/2015,
- druhá zmena schválená dňa 27. 05. 2015 uznesením č. 02-04/2015,
- tretia zmena schválená dňa 19.11.2015 uznesením č. 02-07/2015.
Rozpočet obce k 31.12.2015
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjekt.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

1 110 822

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 159 424

983 272
113 700
0
13 850
1 091 478

1 067 277
51 200
28 445
12 502
1 131 332

696 775
100 000
152 700
242 003
19 344

643 908
46 175
152 700
288 549
28 092
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 159 424

Skutočnosť k 31.12.2015
1 064 596

% plnenia
91,82

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 159 424 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1 064 596 EUR, čo predstavuje 91,82 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
1 079 779

Skutočnosť k 31.12.2015
1 014 036

% plnenia
93,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 079 779 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1 014 036 EUR, čo predstavuje 93,91 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
597 653

Skutočnosť k 31.12.2015
595 363

% plnenia
99,62

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 406 990 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 415 308 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,04 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 141 007 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 132 434 EUR, čo
je 93,92 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 86 149 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 29 569 EUR a dane z bytov boli v sume 165 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 16 551 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 19 812 EUR. K 31.12.2015
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 733 EUR.
Daň za psa - 1933 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva – 1190 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje – 0 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 42 569 EUR
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 1 586 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
194 435

Skutočnosť k 31.12.2015
162 297
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% plnenia
83,47

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 125 104 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 100 172 EUR, čo
je 80,07 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých obecných bytov v sume
93 680 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 552 EUR a príjem
z vymožených pohľadávok na nájomnom od nájomcov v sume 1940 EUR. K 31.12.2015 obec
eviduje pohľadávky na nájomnom z prenajatých obecných bytov sume 21 727 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 51 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 47 113 EUR, čo je
91,66 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
17 930

Skutočnosť k 31.12.2015
15 011

% plnenia
83,72

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 17 930 EUR, bol skutočný príjem vo výške 15
011 EUR, čo predstavuje 83,72 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy od rozpočtovej organizácie – ZŠ s VJM,
a príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 287 691 EUR bol skutočný príjem vo výške 256 376
EUR, čo predstavuje 89,12 % plnenie.
P.č.
1.

Poskytovateľ
Okresný úrad Dunaj. Streda

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krajský stavebný úrad
Obvodný školský úrad
Obvodný školský úrad
Ministerstvo financií SR
Obvodný školský úrad
ÚPSVR Dunaj. Streda

8.
9.

Okresný úrad život. prostred.
Pôdohospodárska platobná
agentúra pri MP SR
Dotácia na likvidáciu
nelegálnych skládok
Účelová dotácia z TTSK
ÚPSVR Dunajská Streda
a Európsky sociálny fond

10.
11
12.

Suma v €
Účel
662 Evidencia obyvateľov a hlásenie
pobytu občanov
1952 Spoločný stavebný úrad
185 358 Základné vzdelanie
2 418 Vzdelávacie poukazy a dopravné
938 Referendum v roku 2015
2 224 Pred primárne vzdelávanie v MŠ
517 Školské potreby a stravné pre deti
v hmotnej núdzi
188 Ochrana životného prostredia
3376 Účelová dotácia na výmenu okien –
na zadnej časti budovy OCÚ
33 615 Ministerstvo životného prostredia
600 Podpora malých projektov
24 528 Na aktivačnú činnosť

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
51 200

Skutočnosť k 31.12.2015
50 560
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% plnenia
98,75

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 51200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 50 560 EUR, čo predstavuje 98,75 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1614 EUR, čo
predstavuje 64,56 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 48 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 48 946 EUR, čo
predstavuje 100,51 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
P.č. Poskytovateľ dotácie
1.
Pôdohospodárska platobná
agentúra pri MP SR
Pôdohospodárska platobná
2.
agentúra pri MP SR

Suma v EUR
2 275
46 671

Investičná akcia
Výstavba detského ihriska a autobus.
zastávok
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
28 445

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
x

Z rozpočtovaných finančných príjmov 28 445 EUR nebol k 31.12.2015 zaznamenaný príjem.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
13 850

Skutočnosť k 31.12.2015
12 502

% plnenia
90,27

Z rozpočtovaných bežných príjmov 13850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 12
502 EUR, čo predstavuje 90,27 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
12 502
EUR
Obec Horná Potôň je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie – základnej školy a školských
zariadení pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským.
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
x

Kapitálové príjmy pre rok 2015 neboli v schválenom rozpočte základnej
prognózované.
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školy

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 131 332

Skutočnosť k 31.12.2015
1 063 985

% čerpania
94,04

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 131 332 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 1 063 985 EUR, čo predstavuje 94,04 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
932 457

Skutočnosť k 31.12.2015
894 717

% čerpania
95,95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 932 457 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 894 717 EUR, čo predstavuje 95,95 % 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 202 924 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 212 673 EUR,
čo je 104,80 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného úradu,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou
právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 75 192 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 82 455 EUR, čo
je 109,65 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 370 242 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 314 223 EUR,
čo je 84,86 % 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 30 550 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 25 043 EUR, čo
predstavuje 81,97 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 40 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 33 638 EUR,
čo predstavuje 84,09 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
46 175

Skutočnosť k 31.12.2015
18 176

% čerpania
39,36

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 46 175 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 18 176 EUR, čo predstavuje 39,36 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia detského ihriska a autobusových zástaviek
Z rozpočtovaných 2 730 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2 730 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Príprava projektovej dokumentácie na začatie novej investičnej akcie
Z rozpočtovaných 15 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 14 646 EUR,
čo predstavuje 97,64 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
152 700

Skutočnosť k 31.12.2015
151 092

% čerpania
98,95

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 152 700 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 151 092 EUR, čo predstavuje 98,95 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
288 549

Skutočnosť k 31.12.2014
260 323

% čerpania
90,21

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 288 549 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 260 323 EUR, čo predstavuje 90,21 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
260 323 EUR.
Žiadosť základnej školy o poskytnutí dotácie na opravu strechy telocvične vo výške 35 000 €
nebolo kladne posúdená.
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia

Kapitálové výdavky pre rok 2015 neboli v schválenom rozpočte základnej
prognózované.
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 014 036

z toho : bežné príjmy obce

1 001 534

bežné príjmy RO

12 502

Bežné výdavky spolu

894 717

z toho : bežné výdavky obce

634 394

bežné výdavky RO

260 323

Bežný rozpočet

119 319
50560

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

50560

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

18 176

z toho : kapitálové výdavky obce

18176

kapitálové výdavky RO

0

Kapitálový rozpočet

32 384
151 703

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

0

Výdavky z finančných operácií

151 092

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

- 151 092
1 064 596
1 063 985
611

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 151 703 € 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 po vysporiadaní schodku
finančných operácií v sume 151 092 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu v sume 611 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 611 EUR.
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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
249

249

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde a kolektívna zmluva
vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
174,49
1 740,91

1 831,22

84,18

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

3 793 269,73

3 716 043,76

Neobežný majetok spolu

3 744 358,05

3 682 194,65

431,37

148,70

Dlhodobý hmotný majetok

3 434 496,31

3 372 419,91

Dlhodobý finančný majetok

309 430,37

309 430,37

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Obežný majetok spolu

48 183,68

33 475,11

0,85

0,85

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

0

Krátkodobé pohľadávky

46 353,99

31 046,85

Finančné účty

1 828,84

2 427,41

728,00

374,00

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

3 793 269,73

3 716 043,76

476 297,46

585 918,55

476 297,46

585 918,55

1 574 190,24

1 399 078,05

1 800

1800

1 170 953,51

1 084 477,98

Krátkodobé záväzky

52 143,64

77 896,34

Bankové úvery a výpomoci

349 293,09

234 903,73

1 742 782,03

1 731 047,16

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
234 903,73 EUR
- voči ŠFRB
1 084 393,80 EUR
- voči dodávateľom
6 283,70 EUR
- ostatné záväzky
43 633,78 EUR
- nevyfakturované dodávky
3 675,95 EUR
- voči zamestnancom
13 462,25 EUR
- voči poisťovniam a daňov. úradu 10 840,66 EUR
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Obec v roku 2015 nerealizovala nákup dlhodobého hmotného majetku na základe lízingovej
zmluvy.
Obec v roku 2015 nepotrebovala prijať návratné zdroje financovania (splátkový bankový
úver).
Poskytovateľ
úveru

Účel

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2014

Splatnosť

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Horná Potôň 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.5/2013 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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

17235,83
500,00
240,00
200,00
520,00
232,57
300,00
39,75
617,29
270,00
20 155,44

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-217235,83
500,00
240,00
200,00
520,00
232,57
300,00
39,75
617,29
270,00
20 155,44

Telovýchovná jednota – dotácia
Spevácky zbor
Združenie maď. rodičov pri ZŠ
Maďarská osvet. inštitúcia
Jednota dôchodcov
Reformovaná cirkev
Rybársky zväz
Šachový turnaj
Old Boys Környe
Rába Csécsény
Spolu

-4-

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so schváleným
rozpočtom obce Horná Potôň.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Horná Potôň v roku 2015 nevykonávala podnikateľskú činnosť.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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 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 - vrátenie

74 945,60

74 945,60

0

ZŠ s VJM
-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

187 776

187 776

0

ZŠ s VJM

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

prostriedky zriaďovateľa
Príspevková
organizácia

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Príspevková
organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky vlastné
Príspevková
organizácia

Vlastné finančné
prostriedky
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-3OŠÚ

Školstvo – základné vzdelanie

KŠÚ

Vzdelávacie poukazy a dopravné

ÚPSV a R

Podpora rodin. na školské potreby a

185 358,00

185 358,00

0

2 418

2 418

0

516,88

516,88

0

661,98

661,98

0

1952,24

1952,24

0

187,82

187,82

0

2 224,00

2 224,00

0

937,60

937,60

0

17 443,97

17 443,97

0

7084,00

7084,00

0

3 376,15

3 376,15

0

600,00

600,00

0

33 614,95

33 614,95

0

stravné pre deti v HN
Obvodný úrad

Register obyvateľstva

KSÚ

Stavebný úrad

KÚŽP

Ochrana životného prostredia

KŠÚ

Pred primárne vzdelanie v MŠ

MF SR

Dotácia na referendum

ÚPSV a R

Dotácia na podporu zamestnanosti

Európsky SF

Podpora zamestnanosti

PPA pri MP

Výmena časti okien na budove OcÚ

SR
Podpora účelových aktivít z rozpočtu

TTSK

VÚC
MŽP SR

Sanácia nelegálnych skládok

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 zmluvu so žiadnymi štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných

Suma skutočne
použitých finančných

Rozdiel
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prostriedkov

prostriedkov

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

600,00

600,00

0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Trnava
VÚC

12. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Horná Potôň
za rok 2015
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Predkladá:
Bc. Tivadar Sidó

Vypracovala:
Ing. Sibyla Szabóová
V Hornej Potôni dňa 19. apríla 2016
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- použitie prebytku v sume 80 755 EUR zisteného 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 na vysporiadanie schodku
finančných operácií v sume 80 045 EUR
- nepoužitý prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 710 EUR na tvorbu
rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014
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