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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 2014.
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 vyrovnaný. Beţný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový. Po vykonaní rozpočtového
opatrenia č. 1 bol rozpočet obce na rok 2015 zmenený na prebytkový. Beţný rozpočet bol zostal
prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5. 3. 2015 uznesením č. 5/2015.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 25. 06. 2015 uznesením č. 57/2015
Podľa §4 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo obce s počtom
obyvateľov do 2 000, rozhodlo o neuplatňovaní programu obce na rok 2015 uznesením č.
4/2015 zo dňa 5. 3. 2015.

Rozpočet obce k 31.12.2015

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 275 223,57

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy

1 247 870,00
1 194 490,00

1 205 720

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

37 350,00
210,00
15 820,00
1 247 870,00

44 551,45
9 132,12
22 859,99
1 282 689,57

439 115,00
37 350,00
20 000,00
751 405,00
0,00

445 774,00
34 931,32
46 439,25
755 545,00
-7 466,00

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 247 870,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 183 364,12

% plnenia
94,83

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 247 870,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1 183 364,12 €, čo predstavuje 95 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2015
1 210 310,00

Skutočnosť k 31.12.2014
1 139 082,55

% plnenia
94,11

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1 210 310,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1 139 082,55 €, čo predstavuje 94 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
421 800,00

Skutočnosť k 31.12.2015
423 198,75

% plnenia
100,33

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 391 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 399 470,16 €, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 19 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 089,62 €, čo je 67 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 488,79 €, dane zo stavieb boli v sume 4 462,50 €
a dane z bytov boli v sume 138,33 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 8550,64 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 868,70 €, čo je 109 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 775,12 €. K 31.12.2015 obec eviduje
pohľadávky na dani za psa v sume 97,50 €.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 450,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 58,08 €, čo je 13 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 58,08 €. K 31.12.2015 obec neeviduje
pohľadávky na dani za ubytovanie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 10 050,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 9 712,19 €, čo je 97 %
plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 3 343,11 €.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
11 170,00

Skutočnosť k 31.12.2015
15 148,27

% plnenia
135,62

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 320,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 10 084,19 €, čo je 160 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z podnikateľskej činnosti v sume 66,91 €, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 2 157,90 €, príjem z prenájmu hrobových miest v sume 89,03 €,
príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 1 275,50 a príjem z prenajatých
budov, priestorov a objektov v sume 6 494,85 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4 850,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 064,08 €, čo je 104 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
87 200,00

Skutočnosť k 31.12.2015
51 188,61

% plnenia
58,70

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 87 200,00 €, bol skutočný príjem vo výške
51 188,61 €, čo predstavuje 58,70 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z predaja výrobkov, tovarov a sluţieb vo
výške 46 319,69 €, cintorínskeho poplatku vo výške 288,00 €, príspevku z recyklačného fondu
vo výške 4 580,92 €, náhrad poistného, výťaţkov z lotérií a iných podobných hier, z vratiek a
refundácií.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 606 099,00 € bol skutočný príjem vo výške 646 338,94 €,
čo predstavuje 107 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
Okresný úrad BB, odbor školstva
MDVRR SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVR Fiľakovo
ÚPSVR Fiľakovo

Suma v €
521 621,00
8 395,00
2 875,00
6 888,00
949,81
11 660,0
1 954,00
67,87
147,09
518,43
4000,78
461,47
799,68
3701,80

Účel
prevádzka školy (prenes.výk.ŠS)
dopravné
výchova a vzdel. 5 r. detí v MŠ
vzdelávacie poukazy
na učebnice
vzdelávanie ţiakov zo SZP
odchodné
MK a účelové komunikácie
ţivotné prostredie
hlásenie pobytu a REGOB
matrika
voľby
osobitný príjemca rod.prídavkov
dotácia na učebné pomôcky
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ÚPSVR Fiľakovo
ÚPSVR Lučenec
Implementačná agentúra MPSVR BA
Implementačná agentúra MPSVR BA

9 125,00
10 467,13
26 362,85
15 585,73

dotácia na stravovanie detí v HN
NFP aktivačná činnosť, §52 a §54
NP Terénna sociálna práca
NFP - komunitné centrum

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
44 551,00

Skutočnosť k 31.12.2015
35 191,45

% plnenia
78,99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 44 551,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
35 191,45 €, čo predstavuje 78,99 % plnenie.
Pri zostavovaní rozpočtu sa predpokladala úhrada ţiadosti o platbu projektu „Rekonštrukcia
a úprava verejných plôch v obci Radzovce“, vo výške 27 351,45 €. Úhrada tejto ŢoP bola
realizovaná v plnej výške.
Štátne lesy poskytovali obci účelovú dotáciu vo výške 7 200,00 €, čím prispievali k
rekonštrukciu miestnej komunikácie, pretoţe túto časť MK vyuţívajú väčšinou práve Štátne lesy.
Za 640,00 € bol zrealizovaný predaj nehnuteľnosti na Obručnej.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
9 132,12

Skutočnosť k 31.12.2015
9 090,12

% plnenia
99,54

Z rozpočtovaných finančných príjmov 9 132,12 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
9 090,12 €, čo predstavuje 99,54 % plnenie.
V roku 2015 boli pouţité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 922,12 € v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z. a občania obce vrátili krátkodobé finančné výpomoci vo výške 168,00
€.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2015
15 820,00

Skutočnosť k 31.12.2015
22 859,55

% plnenia
144,50

Z rozpočtovaných beţných príjmov 15 820,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
22 859,55 €, čo predstavuje 144,50 % plnenie.
Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda 20 078,56 €
Miestne kultúrne stredisko
2 780,99 €
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Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
– rozpočtové organizácie obce nemali rozpočtované kapitálové príjmy a ani skutočné kapitálové
príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
527 147,57

Skutočnosť k 31.12.2015
468 684,11

% čerpania
88,91

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 52147,57 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
468 684,11 €, čo predstavuje 88,91 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2015
445 774,00

Skutočnosť k 31.12.2015
409 231,76

% čerpania
91,80

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 445 774,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
409 231,76 €, čo predstavuje 91,80 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu v členení podľa funkčnej
klasifikácie je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 117 220,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 115 000,98 €, čo je
98,11 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, TSP a ATSP.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 84 693,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 86 680,99 €, čo je
102,35 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 208 571,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 179 279,07 €, čo je
85,96 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných 27 860,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 26 818,04 €, čo
predstavuje 96,26 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 7 430,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 7 263,38 €, čo
predstavuje 97,76 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
34 931,32

Skutočnosť k 31.12.2015
12 803,10

% čerpania
36,65
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 34 931,32 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 12 803,10 €, čo predstavuje 36,65 % čerpanie.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 7 200,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 7 200,00 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie. – rekonštrukcia miestnej komunikácie.
b) Nákup budov, objektov alebo ich častí
Z rozpočtovaných 5 600,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 5 600,00 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie. – nákup rodinného domu a pozemku.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
46 439,25

Skutočnosť k 31.12.2015
46 649,25

% čerpania
100,45

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 46 439,25 € bolo skutočne čerpané
v sume 46 649,25 €, čo predstavuje 100,45 % čerpanie.

k 31.12.2015

Z rozpočtovaných 46 439,25 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 46 649,25 €, čo predstavuje 100,45 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2015
755 545,00

Skutočnosť k 31.12.2015
699 314,32

% čerpania
92,56

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 755 545,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
699 314,32 €, čo predstavuje 92,56 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu rozpočtových organizácií obce
Radzovce je prílohou Záverečného účtu.
Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda
675 266,84 €
Miestne kultúrne stredisko
24 047,48 €
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
V rozpočtových organizáciách obce neboli rozpočtované a ani čerpané kapitálové výdavky.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v €

Beţné príjmy spolu

1 139 082,55

z toho : beţné príjmy obce

1 116 223,00

beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu

22 859,55
1 108 546,08

z toho : beţné výdavky obce

409 231,76

beţné výdavky RO
Bežný rozpočet

699 314,32

Kapitálové príjmy spolu

30 536,47
35 191,45

z toho : kapitálové príjmy obce

35 191,45

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

12 803,10

z toho : kapitálové výdavky obce

12 803,10

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00
22 388,35
8 148,12

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

8 148,12

Príjmy z finančných operácií

9 090,12

Výdavky z finančných operácií

46 649,25

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-37 559,13
1 183 364,12

VÝDAVKY SPOLU

1 167 998,43

Hospodárenie obce

15 365,69

Prebytok rozpočtu v sume 8 148,12 € 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.
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5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných 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 pouţití 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 - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v €
3 659,32
814,82

4 474,14

Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné poukáţky
- návšteva kultúrnych podujatí
- vianočné poukáţky
- ţivotné jubileá
KZ k 31.12.2015

Suma v €
174,27
2 196,29

1 256,29
500,00
614,27

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v €

KZ k 31.12.2015 v €

Majetok spolu

3 222 886,27

3 177 404,01

2 512 326,76

2 499 165,18

Neobeţný majetok spolu
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z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

2 209 963,35

2 196 801,77

Dlhodobý finančný majetok

302 363,41

302 363,41

Obeţný majetok spolu

709 910,64

677 379,52

Zásoby

15 960,95

17 585,95

Zúčtovanie medzi subjektami VS

595 934,22

582 663,54

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

43 251,44

52 297,23

Finančné účty

46 752,37

20 664,02

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

2 040,11

1 872,11

648,87

859,31

ZS k 1.1.2015 v €

KZ k 31.12.2015 v €

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 222 886,27

3 177 404,01

Vlastné imanie

1 274 481,53

1 300 939,05

0,00

0,00

3 659,32

3 659,32

1 270 822,21

1 297 279,73

326 546,72

258 970,33

Rezervy

3486,53

711,53

Zúčtovanie medzi subjektami VS

9 225,67

9 166,20

174,27

614,27

Krátkodobé záväzky

77 588,47

59 055,80

Bankové úvery a výpomoci

236 071,78

189 422,53

1 621 858,02

1 617 494,63

z toho :

Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky

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 bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

189 422,53 €
0,00 €
17 190,57 €
0,00 €
7 918,34 €
7 067,16 €
26 879,73 €

Obec má uzatvorené nasledovné úverové zmluvy:
Banka

OTP

Druh
úveruúčel
Komun.
Investičn
ý pôvod
z Dexie

Dátum
poskytn.

Dátum
splatn.

28.12.
2004

28.12.
2019

29

7831,06

162,65

31.8.
2011

28.11.
2035

166

130 779,
41

558

Poskytnutá

výška
v tis. Eur

Zostatok v €
k 31.12.2015

Výška
splátky
v€

Periodic. Úrok.sadz.
splátok
v%

Zabezpečenie
úveru

12 M
BRIBOR
+1,85 %
p.a
3 M
EURIBO
R+4,10 %
p.a

Smerovanie
podielových
daní+bianko
zmenka
Smerovanie
podielových
daní+záloţné
právo
k pohľadávkam
na výplatu
vkladu zo
všetkých
existujúcich
a budúcich
účtov
Smerovanie
podielových
daní+záloţné
právo
k pohľadávkam
na výplatu
vkladu zo
všetkých
existujúcich
a budúcich
účtov
Smerovanie
podielových
daní

mesačne

OTP
Investičn
ý–
Rekonštr
ukcia VP
–
neoprávn
ené
výdavky

mesačne

3 M
EURIBO
R+4,10 %
p.a

OTP
Investičn
ý–
prekleno
vací
Rekonštr
ukcia VP

OTP

Investičn
ý–
rekonštru
kcia ZŠ s
MŠ

31.5.
2011

7.5.
2012

31.12.
2015

28.4.
2022

590

57

14 733,0
4

36 079,0
2

610

470

mesačne

mesačne

3 M
EURIBO
R+4,50 %
p.a

Úverová zmluva č. 4001/10/125 bola uzatvorená dňa 7.12.2010 (uznesenie OZ č. 3/2010 zo dňa
29.6.2010). Predmetom úverovej zmluvy bol komunálny investičný úver v sume 590 418,80 € na
financovanie projektu „Rekonštrukcia a úprava verejných plôch v obci Radzovce“ (Zmluva
o poskytnutí NFP č. Z2214012042001) s konečnou splatnosťou úveru dňa 28.12.2011. Úver bol
prolongovaný 7 krát. Posledným dodatkom č. 7 sa zmenila splatnosť úveru na 31.12.2017,
pričom od 1.1.2016 sa začal splácať mesačnými splátkami vo výške 610,00 €. Posledná splátka
v mesiaci december 2017 vo výške 703,04 €.
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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 o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných príspevkov právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

OŠK Radzovce - beţné výdavky na činnosť
VIVAXmed s.r.o. Fiľakovo-beţné výdavky
KRIS-DENT s.r.o. Lučenec- beţné výdavky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

20 800,00 €
1 666,00 €
876,84 €

20 800,00
1 666,00 €
876,84 €

0
0
0

-4-

K 31.12.2015 neboli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.
OŠK Radzovce predloţí vyúčtovanie poskytnutých dotácií na činnosť do 30.9.2016.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe ţivnostenských oprávnení:
Ţivnostenský list sp.č.: Ţo – 2000/00711/00002, reg.č.: 403/2000
Predmetom podnikania je:
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ţivností
- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ţivností
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych
nápojov, koktailov, vína a destilátov
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov
a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál ak na ich priamu konzumáciu nie je
k dispozícii viac ako 8 miest
Ţivnostenský list sp.č.: Ţo – 2002/0115/00002, reg.č.: 496/2002
Predmetom podnikania je:
- sprostredkovanie obchodu a sluţieb v rozsahu voľných ţivností
V roku 2015 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
87 930,48
€
Celkové výnosy
78 357,96
€
Hospodársky výsledok
-9 572,52 €
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a zaloţeným 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
zaloţeným 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 zaloţeným 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
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel – pouţitie
do 31.3.2015

Základná škola s MŠ,
Alapiskola és Óvoda
Miestne kultúrne stredisko

129 379,96

129 379,96

0,00

24 697,80

24 526,86

170,94

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - pouţitie do
31.3.2015

Základná škola s MŠ,
Alapiskola és Óvoda

521 621,00

505 468,00

16 153,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,

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

prevádzka školy
(prenes.výk.ŠS)
dopravné
výchova a vzdel. 5 r. detí v
MŠ
vzdelávacie poukazy

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

521 621,00

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3-stĺ.4 )
-5-

505 468,00 16 153,00

8 395,00

8078,00

2 170,00

2 170,00

6 888,00

6 888,00

317,00
0,00
0,00
14

odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
Okresný úrad BB,
odbor školstva
MDVRR SR

Na učebnice
vzdelávanie ţiakov zo SZP
odchodné

949,81

949,81

0,00

11 660,00

11 660,00

0,00

1 954,00

1 954,00

0,00

67,87

67,87

0,00

MK a účelové komunikácie

MV SR

ţivotné prostredie

147,09

147,09

0,00

MV SR

hlásenie pobytu a REGOB

518,43

518,43

0,00

MV SR

matrika

4000,78

4000,78

0,00

MV SR

voľby

461,47

461,47

0,00

ÚPSVR Fiľakovo

osobitný príjemca
rod.prídavkov
dotácia na učebné pomôcky
dotácia na stravovanie detí v
HN
NFP – aktivačná činnosť
NP Terénna sociálna práca

850,00

850,00

0,00

3 701,80
9 125,00

3 701,80
9 125,00

0,00
0,00

10 140,40
26 362,85

10 140,40
26 362,85

0,00
0,00

NFP - komunitné centrum

15 585,73

15 585,73

0,00

ÚPSVR Fiľakovo
ÚPSVR Fiľakovo
ÚPSVR Lučenec
Implementačná
agentúra MPSVR BA
Implementačná
agentúra MPSVR BA
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2015 ţiadnu zmluvu s inými obcami.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2015 ţiadnu zmluvu s VÚC.

Vypracovala:
Mgr. Alţbeta Vizdárová

Predkladá:
Ing. Péter György

V Radzovciach, dňa 27. júna 2016
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12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie prebytku v sume 8 148,12 €, 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
nasledovne:
a) 814,82 € ako tvorbu rezervného fondu za rok 2015
b) 7 333,30 € ako zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
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