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Záverečný účet obce Vaľkovňa za rok 2015 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Obec Vaľkovňa hospodárila v roku 2015 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného
rozpočtu. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 1.12.2014 uznesením
č.216/2014.
Obec zostavila rozpočet na rok 2015 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný.
Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami.
Zmeny rozpočtu vychádzali z potrieb obce pre dané obdobie. O všetkých rozpočtových
opatreniach obec viedla operatívnu evidenciu. Celkove boli vydané 4 rozpočtové opatrenia.
- prvá zmena schválená dňa 20.2.2015 uznesením č. 11/2015
- druhá zmena schválená dňa 12.6.2015 uznesením č. 20/2015
- tretia zmena schválená dňa 9.9.2015 uznesením č. 27/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 20.11.2015 uznesením č.39/2015
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený v mene EUR.
„Záverečný účet za rok 2015“ je zostavený v mene EUR.
V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov obec splnila povinnosť dať si overiť účtovnú
závierku za rok 2015 audítorom.

1. ROZPOČET OBCE VAĽKOVŇA NA ROK 2015

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce za rok 2015

Schválený rozpočet
na rok 2015
322.451,00

Schválený rozpočet po
zmenách 2015
319.904,00

290.291,00
0,00
32.160,00
322.451,00

287.744,00
0,00
32.160,00
319.904,00

305.051,00
14.400,00
3.000,00

300.492,00
16.800,00
2.612,00

0,00

0,00

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2015
Rozpočet na rok 2015
319.904,00

Skutočnosť k 31.12.2015
303.197,21

% plnenia
94,77

Podrobné členenie príjmov na:
- Bežné príjmy
NÁZOV PRIJMOVEJ POLOŽKY
100 – daňové príjmy
111003 Výnos dane z príjmov
121 Daň z nehnuteľnosti
133001 Daň za psa
133013 komunálny odpad
200 – nedaňové príjmy
212002 Nájom hrobového miesta
212003 Nájom nebyt. priestorov
212003 Nájom byt. priestorov
212004 Iný prenájom
222003 Za porušenie predpisov
223001 Poplatky
223002 Za matersku školu
223003 Za zamestnan.stravu
242 Úroky z účtov
292 Ost.príjmy, vratky,refundácie
292019 Refunkácia CO
300 - transféry
311001 Transfér LESY BEŇUŠ
312001 Transfér socialne dávky
312001 Transfér prídavky na deti
312001 Transfér osobitný príjemca
312001 Dotácia z UPSVR na MŠ
312001 Transfér- kom.centrum
312001 Transfér – projekt RH
312001 Transfér- MŠ-PRINED
312012 Transfér – stav.poriadok
312012 Transfér REGOP
312012 Transfér z KŠU BB
312012 Transfér VOĽBY
Bežné príjmy celkom

ROZPOČET
132040,00
118250,00
9750,00
40,00
4000,00
23766,00
100,00
800,00
7898,00
100,00
100,00
4190,00
10,00
3794,00
250,00
6446,00
78,00
131938,00
18000,00
21807,00
15329,00
600,00
1000,00
19000,00
43500,00
9215,00
450,00
137,00
1900,00
1000,00
287744,00

Skutočnosť
%
k 31.12.2015 plnenia
130691,57
98,97
118243,92
99,99
9340,22
95,80
60,00 150,00
3047,43
76,18
23861,33 100,40
50,00
50,00
800,00 100,00
8390,90 106,24
47,00
47,00
80,00
80,00
4180,05
99,76
5,00
50,00
3665,80
96,62
171,40
68,56
6393,18
99,17
78,00 100,00
116484,31
88,28
18000,00 100,00
21806,72
99,99
15328,20
99,99
594,28
99,04
750,60
75,06
12461,65
65,58
35966,39
82,68
8460,58
91,81
440,60
97,91
136,29
99,98
1899,00
99,94
640,00
64,00
94,19
271037,21

-

Kapitálové príjmy:
NÁZOV POLOŽKY

ROZPOČET

Skutočnosť
%
K 31.12.2015
plnenia
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0

322001
322002
Kapitálové príjmy celkom

-

Finančné operácie príjmové:

NÁZOV POLOŽKY
131E 453000 Prostriedky na rekonš.MŠ
13T1 453000 Prostriedky na projekt RH
13T2 453000 Prostriedky na projekt RH
Finančné operácie príjmové

ROZPOČET
14400,00
15096,00
2664,00
32160,00

Skutočnosť
%
k 31.12.2015
plnenia
14400,00
100
15096,00
100
2664,00
100
32160,00

3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2015
Rozpočet na rok 2015
319904,00

Skutočnosť k 31.12.2015
292057,97

% plnenia
91,30

Podrobné členenie výdavkov na:
-

Bežné rozpočtové výdaje:

NAZOV VYDAVKOVEJ POLOŽKY
01 Všeobecné verejné služby
01110 620 Mzdové a soc.náklady
631 Cestovné
632 Elektrina, voda, telefón, pošta
633 Spotr.a kancel. materiál
634 Udržba,PHM,opravy os.auto
635 Údržba softweru, ČOV
637 SF,poistenie,strava, poslanci
640 Členské príspevky
01600
Voľby 2015
01120 620 Mzdové a soc.nak. kontrolór
637 Popl.banke, audit
01310 633 regop
01700 651 Splátka úroku z úveru
02 Civilná ochrana
02200 634 CO
634 Skladník CO
03 Požiarna ochrana
0320 632 Elektrina - PO

ROZPOČET
72957,00
41300,00
1415,00
3930,00
5075,00
3350,00
3336,00
6555,00
328,00
1000,00
1285,00
1855,00
137,00
3391,00
178,00
100,00
78,00
150,00
150,00

Skutočnosť %
k 31.12.2015 plnenia
69585,26
95,38
40462,81
97,97
1411,24
99,73
3761,87
95,72
4088,17
80,55
2924,87
87,30
3161,75
94,77
6351,98
96,90
327,08
99,98
640,01
64,00
1078,15
83,90
1850,39
99,75
136,29
99,48
3390,65
99,98
78,00
43,82
0,00
0
78,00
100,00
100,00
66,66
100,00
66,66

04 Ekonomická oblasť
04120 620 RH-Mzdové a soc.náklady
633 RH-Všeobec.mat.inter.vybav.
635 RH-Udržba miestnosti
637 RH-Školenie,kurzy,semináre
04430 641 Stavebný úrad
04510 635 Oprava cesty
05 Ochrana životného prostredia
05100 637 Odvoz KO,
06 Bývanie a občianska vybavenosť
06200 633 PHM do kosačky
06400 630 Verejné osvetlenie
06600 630 Soc.byty-voda,ČOV
08 Kultúra
08200 630 Knižnica, el.energia
637 Kronika
08300 635 Údržba miestného rozhlasu
08400 630 DS, cintorín
09 Vzdelávanie
09111 620 MŠ-mzdové a soc.náklady
631 MS - cestovne
632 MŠ - elektrika,voda,telefon
633 MŠ – všeob. materiál,uhlie
635 MŠ - údržba
637 MS – stravovanie, SF
09800 637 školenie
10 Sociálne zabezpečenie
10200 620 OS – mzdové a soc. náklady
630 OS-soc.fond, stravovanie
640 OS – spol.úradovňa,
633 Príspevok dôchodcom
10400 637 Rodinné prídavky
10700 642 Osobitný príjemca
10900 620 RKC-mzdové a soc.náklady
630 RKC-všeob.mat.stravovanie
Bežné výdavky celkom

-

91420,00
28990,00
4144,00
3132,00
33804,00
1850,00
19500,00
4250,00
4250,00
7900,00
600,00
3200,00
4100,00
2510,00
210,00
100,00
500,00
1700,00
40721,00
29215,00
100,00
1700,00
7181,00
280,00
2029,00
216,00
80406,00
18246,00
1824,00
700,00
550,00
15329,00
23407,00
18500,00
1850,00
300492,00

80711,31
24785,33
3399,19
2628,00
28733,80
1840,60
19324,39
4239,66
4239,66
6871,74
500,66
2406,76
3964,32
1662,27
194,00
100,00
129,92
1238,35
36102,87
26170,56
30,20
1373,70
6284,04
0,00
2028,37
216,00
73299,00
17942,12
1819,67
690,58
540,00
15328,20
23151,69
12271,09
1555,65
272650,13

88,28
85,50
82,02
83,90
85,00
99,49
99,09
99,75
99,75
86,98
83,44
75,21
96,69
66,22
92,38
100,00
25,98
72,84
88,65
89,57
30,20
80,80
87,50
0
99,97
100,00
91,16
98,33
99,76
98,65
98,18
99,99
98,90
66,33
84,08
90,73

ROZPOČET
16800,00
16800,00

ČERPANIE
16796,47
16796,47

%
99,98

ROZPOČET
2612,00
2612,00

ČERPANIE
2611,39
2611,39

%
99,97

Kapitálové výdavky:

717 Rekonštrukcia MŠ
Kapitálové výdavky celkom

- Výdavkové finančné operácie
NÁZOV POLOŽKY
821005 Splátka úveru ŚFRB
Finančné operácie výdavkové

4. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2015
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov
ako výsledok ich súhrnnej bilancie.
Podľa § 2 písm. b)
samosprávy v z. n.
výdavkami rozpočtu
výdavkami rozpočtu
operácie.

a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
p. prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a
obce; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a
obce, pričom súčasťou príjmov a výdavkov obce nie sú finančné

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z .z o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou obce zostaviť bežný rozpočet ako
vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohla obec zostaviť ako schodkový, ak vo
výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov
poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona č.
302/2001 Z.z.), nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného
rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. V roku 2015 bežný
rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Kapitálový rozpočet mohla obec zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový
rozpočet sa mohol zostaviť ako schodkový, ak je tento schodok vykrytý zostatkami
finančných prostriedkov z minulých rokov, alebo je krytý prebytkom bežného rozpočtu alebo
návratnými zdrojmi financovania. V roku 2015 bol kapitálový rozpočet zostavený ako
schodkový, nakoľko obec do kapitálového rozpočtu zapojila prostriedky z roku 2014, ktoré
dostala ako dotáciu na kapitálové účely (rekonštrukciu MŠ).

Za rok 2015 boli v rozpočtovom hospodárení obce vykázané nasledujúce
údaje:
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapit.rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operacií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
271.037,21
272.650,13
-1.612,92
0,00
16.796,47
-16.796,47
-18409,39
0
-18409,39
32.160,00
2.611,37
+29.548,63
303.197,21
292.057,97
11.139,24
0
11.139,24

Schodok rozpočtu v sume – 18.409,39 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 z.n.p. bol v priebehu rozpočtového roka 2015 vysporiadaný :
- z finančných operácií v sume 18409,39 EUR. (ide o nevyčerpané účelovo určené
peňažné prostriedky z minulých rokov). Obec nemá povinnosť tvoriť rezervný fond.
Zostatok finančných operácií v sume 29.548,63 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 18409,39 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 11.139,24 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 1.114,00 EUR
- do fondu rozvoja obce vo výške 9.425,24 EUR
- fond opráv a údržby nájomných bytov vo výške 600,00 EUR

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V ÚČTOVNÍCTVE
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a § 11 Opatrenia MF SR č.MF/25814/2006-74 ako rozdiel
výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej
triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia.
Preúčtovaním konečného zostatku účtov na účet výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné
knihy.
Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2015 takúto výšku výsledku hospodárenia :
Výnosy – trieda 6 za rok 2015:
Náklady – trieda 5 za rok 2015:
Kladný výsledok hospodárenia k 31.12.2015:

252.481,50 €
244.028,11 €
+8.453,39 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2015 vo výške 8.453,39 € bude účtovne
usporiadaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

5. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Bilancia obsahuje údaje o majetku, vlastnom imaní a záväzkoch. Obec čerpá údaje
z účtovného výkazu Súvaha za príslušné účtovného obdobie (k 31.12.2015).

AKTÍVA:
ZS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015
MAJETOK SPOLU

501.604,47

486.662,82

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK

421.372,79

432.084,31

- Dlhodobý hmotný majetok

362.382,79

373.094,31

- Dlhodobý finančný majetok

58.990,00

58.990,00

B. OBEŽNÝ MAJETOK

79.534,41

53.677,95

18,27

1,33

3.069,47

2.236,83

72.635,47

51.439,79

697,27

900,56

- Dlhodobý nehmotný majetok

- Materiál
- zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
- krátkodobé pohľadávky
- finančné účty
- poskytnuté návratné finan.výpomoci dlhodobé
- poskytnuté návratné finan.výpomoci krátkodobé
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

PASÍVA:
ZS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU

501.604,47

486.662,82

A. VLASTNÉ ÍMANIE

118.738,52

127.191,91

- nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov

116.633,69

117.339,97

706,28

8.453,39

83.211,32

79.398,99

5.045,47

750,00

77.461,10

74.615,00

704,75

4.033,99

299.654,63

280.071,92

- výsledok hospodárenia bežný rok
B. ZÁVAZKY
- rezervy zákonné krátkodobé
- dlhodobé záväzky
- krátkodobé záväzky
- Bankové úvery
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

6. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV
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
štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a enviromentálnemu fondu:
Poskytovateľ
- 1ÚPSVaR
Obvodný úrad
Krajský
stav.úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Obvodný úrad
Krajský školský
úrad
Obvodný úrad
Lesy SR
Fond
soc.rozvoja
Min.PSVaR
Min.školstva
SPOLU

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

MŠ – strava detí v HM
MŠ-školské potreby
-bežné výdavky
Civilná ochrana-skladník CO
-bežné výdavky
Prenesené kompetencie
stavebného úradu
-bežné výdavky
Osobitný príjemca-prídavky
na deti
-bežné výdavky
Osob. príjemca-sociálne dávky
-bežné výdavky
Transfér na os.príjemcu
-bežné výdavky
Evidencia obyvateľov
-bežné výdavky
MŠ-výchova a vzdelávanie
-bežné výdavky
Voľby 2015
-bežné výdavky
Transfér na opravu cesty
-bežné výdavky
Komunitné centrum
-bežné výdavky
PROJEKT RH
-Bežné výdavky
Transfér na plat
pedagog.zamest.PRINED
-bežné výdavky

Suma posk. Suma použ. Rozdiel
prostriedkov prostriedkov (stĺ.3 v roku 2015 v roku 2015 stĺ.4 )
- 3-4-5-

750,60

750,60

0

78,00

78,00

0

440,60

440,60

0

15328,20

15328,20

0

21806,72

21806,72

0

594,28

594,28

0

136,29

136,29

0

1899,00

1899,00

0

640,00

640,00

0

18000,00

18000,00

0

12461,65

12461,65

0

35966,39

35966,39

0

8460,58
116562,31

8460,58
116562,31

0

7. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDOV OBCE
a/ Rezervný fond
V súlade s ust. § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec
vytvára rezervný fond vo výške 10% z prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka
zisteného podľa § 16 ods.6 cit. zákona. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O tvorbe a
použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Počiatočný stav k 1.1.2015:
Prírastky z prebytku rozpočtu
za uplynulý rok rozpočtový rok
Úbytky
Konečný stav k 31.12.2015:

3.515,06 €
1.080,00 €
0
4.595,06 €

Prostriedky rezervného fondu obec použije v súlade s ust. § 10 ods.8/ zák. č. 583/2004
Z.z., ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na
odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými
pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami
bežného rozpočtu.
b/ Peňažný fond – Fond rozvoja obce
Obec v súlade s ust. § 15 cit. zákona vytvára peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov
sú:
-

prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových
finančných operácií.
Vedie sa na analytickej evidencii bankového účtu rezervného fondu. O použití peňažných
fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Počiatočný stav k 1.1.2015:
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rok
Úrok z TV
Konečný stav k 31.12.2015:

21.602,33 €
6.168,58 €
135,13 €
27.906,04 €

Prostriedky peňažného fondu na rozvoj obce obec použije na kapitálové výdavky a na
vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu
rozpočtového roka v súlade s §21c zák. č. 583/2004 Z.z..
c/ Sociálny fond
Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov
tvorí a používa sociálny fond.
Vedie sa na samostatnom bankovom účte.
Zdrojmi sociálneho fondu sú:
-

povinný prídel vo výške 1% zo základu podľa ust. § 4 ods.1 zákona o SF

Počiatočný stav k 1.1.2015:
Povinný prídel za rok 2015:
Čerpanie v roku 2015:
Konečný stav k 31.12.2015:

296,53 Eur
561,03 Eur
832,80 Eur
24,80 Eur

Sociálny fond sa použije pre zamestnancov obce na závodné stravovanie, regeneráciu
pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia a iné.
d/ Peňažný fond – Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec v súlade s ust. § 18 ods.2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v z.n.p. tvorí fond ročne vo výške 600,00 €. Prostriedky fondu
prevádzky, údržby a opráv sa použijú na prevádzku a údržbu nájomných bytov.
Vedie sa na základnom bežnom účte obce a samostatne účtovne na analytickom bankovom
účte. O použití fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Počiatočný stav k 1.1.2015:
Tvorba za r.2015
Čerpanie v r. 2015 :
Konečný stav k 31.12.2015:

6.600,00 Eur
600,00 Eur
0,00 Eur
7.200,00 Eur

8. PREHĽAD O DLHOCH A ÚVEROCH OBCE
Na výstavbu sociálnych bytov bol obci poskytnutý úver zo ŠFRB vo výške 3.009.000,- Sk
v prepočte kurzom 30,126 = 99.880,50 €.
Úver sa spláca mesačne vo výške 500,17 € (15.068,- Sk). V tejto sume je zahrnutý úrok
z úveru a splátka istiny. V roku 2003 výška splátky istiny bola 13.964,08 Sk, v roku 2004
splátku istiny tvorila suma 48.562,19 Sk, v roku 2005 splátku istiny tvorila suma 50.388,44
Sk, v roku 2006 splátku istiny tvorila suma 52.686,43 Sk, v roku 2007 istina tvorila sumu
55.081,85 Sk, v roku 2008 istina bola v sume 58.955,79 Sk, v roku 2009 istina v sume
2000,71 € (60273,40 Sk), v roku 2010 istinu tvorila suma 2091,94 €, v roku 2011 istinu
tvorila suma 2187,08 €, v roku 2012 istinu tvorila suma 2256,04 €, v roku 2013 istina tvorila
sumu 2400,72 €, v roku 2014 istinu tvorila suma 2497,30 €, v roku 2015 suma 2611,37.
Výška úveru :
3.009.000,00 Sk
=
99.880,50 €
Splátka istiny:
=
25.327,30 €
Zostatok úveru :
=
74.553,20 €

9. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE
Obec na základe uznesenia obecného zastupiteľstva neuplatňuje programovú štruktúru
v rozpočte obce (par.4 odst.5 zákona 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov)

10. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
Obec neposkytuje dotácie podľa § 7 odst. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

11. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

12. Návrh uznesenia
Návrh na prerokovanie a schválenie záverečného účtu za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Vaľkovňa po uplynutí rozpočtového roka prerokovalo návrh
záverečného účtu v zákonom stanovenej lehote 6 mesiacov v súlade s § 16 ods.12 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. a rozhodlo o spôsobe financovania
schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 vo výške 18.409,39 € takto:
· z finančných operácií – nevyčerpané účelovo určené peňažné prostriedky minulých
rokov vo výške 18.409,39 €
Zostatok finančných operácií v sume 11.139,24 €, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 1.114,00 €
- do fondu rozvoja obce vo výške 9.425,24 €
- fond opráv a údržby nájomných bytov vo výške 600,00 €

Prerokovanie Záverečného účtu obce Vaľkovňa sa uzatvára výrokom :

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Spracovala : Anna Koreňová
pracovníčka OU

Vo Vaľkovni dňa 02.05.2016

Rudolf Pokoš
starosta obce

Uznesenie OZ k Záverečnému účtu obce Vaľkovňa za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
I.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vaľkovňa za rok 2015.

II.

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.

Celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad.

II.

Financovanie schodku rozpočtu vo výške 18.409,39 €, schodok rozpočtu sa
v priebehu roka 2015 financoval takto:

-

Finančnými prostriedkami zo ŠR, účelovo určené z predchádzajúcich rokov vo výške
18.409,39 €

III.
Zostatok finančných operácií v sume 11.139,24 € , navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 1.114,00 €
- do fondu rozvoja obce vo výške 9.425,24 €
- fond opráv a údržby nájomných bytov vo výške 600,00 €
IV.
-

Tvorbu a použitie peňažných fondov obce:

prostriedky rezervného fondu a peňažného fondu pre rozvoj obce, obec použije na
kapitálové výdavky a v súlade s §21c zák. č. 583/2004 Z.z.. a na vyrovnanie časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.
prostriedky sociálneho fondu obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov použije pre zamestnancov obce na závodné stravovanie,
regeneráciu pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia príp. iné,
prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv sa použijú na prevádzku a údržbu
nájomných bytov.

