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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako schodkový,
kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné operácie ako
prebytkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa rozpočtového provizória do schválenia rozpočtu obce na rok
2015 do 25.2.2015 a od 26.2.2015 podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.2.2015 uznesením č. 10/2015
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2015 starostu dňa 31.3.2015
- druhá zmena schválená dňa 28.52015 uznesením č.25/2015
- tretia zmena schválená dňa 2.9.2015 uznesením č. 41/2015
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2015 starostu dňa 31.12.2015
Rozpočet obce k 31.12.2015

836984

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1012627

800361
0
36623
0
836984

963620
8590
39123
1294
1012627

532509
22260
1486
280729

648058
30850
1486
332233

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 subjekivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
836 984,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 017 377,19

% plnenia
121,55

Z rozpočtovaných celkových príjmov 836 984,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1 017 377,19 EUR, čo predstavuje 121,55 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
800 361,00

Skutočnosť k 31.12.2015
971 944,59

% plnenia
121,44

Z rozpočtovaných bežných príjmov 800 361,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
971 944,59 EUR, čo predstavuje 121,44 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
389 672,00

Skutočnosť k 31.12.2015
398 611,96

% plnenia
102,29

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 312 098,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 318 623,31 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,09 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 59 174,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 58 699,78 EUR, čo
je 99,20 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 51 023,50 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 7 665,13 EUR a dane z bytov boli v sume 11,17 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 54 429,79 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4 269,99 EUR. K 31.12.2015
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 271 334,91 EUR.
Daň za psa 797,93 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 3 772,50 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 3 500,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13 218,44 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
16 231,00

Skutočnosť k 31.12.2015
14 988,70

% plnenia
92,35

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 13 731,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 9 852,40 EUR, čo
je 92,35 % plnenie.Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 329,66
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7 522,74 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 136,30 EUR, čo je
205,45 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
6 660,00

Skutočnosť k 31.12.2015
31 997,69

% plnenia
480,45

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 660,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
31997,69 EUR, čo predstavuje 480,45 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek:
Platby za služby: 21986,82 EUR, Platby za družinu: 204,00 EUR Platby za stravné: 3837,95
EUR , Predajkukanádob: 770,43 EUR , Úroky: 48,77 EUR , Príjmy z výťažkov : 77,05 EUR
Dobropisy: 4113,97 EUR, Z pokút: 100,00 EUR ,Príjmy z náhrad poistného plnenia: 858,70
EUR
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 387 798,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
526346,25 EUR, čo predstavuje 135,73 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad odbor školstva Nitra

Suma v EUR
268 438,00

Účel
Školstvo – bežné výdavky
základná škola

Okresný úrad odbor školstva Nitra

2 007,00

Školstvo – bežné výdavkymaterská škola

Ministerstvo vnútra SR

1 864,69

Ministerstvo vnútra SR

464,64

Register obyvateľov - bežné výdavky

1 309,44

Stavebný poriadok – bežné výdavky

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

60,83

Matrika – bežné výdavky

Pozemné komunikácie - bežné
výdavky

Okresný úrad Nitra odbor starostlivosti

131,83

Životné prostredie – bežné výdavky

o životné prostredie
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v

6 408,14

Stravovanie žiakov

1 095,60

Školské potreby

640,00

Voľby – bežné výdavky

Komárne
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v
Komárne
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v

70,56

Rodinné prídavky -bežné výdavky

Komárne
Úrad vlády SR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v

2 000,00
18 848,61
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Komárne
Implementačná agentúra pre Operačný

70 840,00

Opatrovateľská služba

10053,47

Program PRINED – asistent učiteľa v

program , zamestnanosť a sociálna inklúzia
Bratislava
Metodicko-pedagogické centrum Banská

materskej škole

Bystrica
Metodicko-pedagogické centrum Banská

49 476,88

Program PRINED – v základnej škole

17 025,71

Terénni sociálni pracovníci

10 446,14

Komunitné centrum

Bystrica
Implementačná agentúra pre Operačný
program , zamestnanosť a sociálna inklúzia
Bratislava
Implementačná agentúra pre Operačný
program , zamestnanosť a sociálna inklúzia
Bratislava

Ministerstvo vnútra SR

2 763,71

Ministerstvo vnútra SR

62 241,00

Na odstránie škôd po povodni
Na odstránie škôd po povodni pre
občanov

Sponzori
SPOLU:

160,00
526 346,25

Výdavky na festival

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
8 588,50

% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
8588,50 EUR,
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 8 588,50 EUR
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 7 000,00 EUR,
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Nitra

Suma v EUR
Účel
7 000,00 Prevencia proti kriminalite
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
36 623,00

Skutočnosť k 31.12.2015
35 550,33

% plnenia
97,07

Z rozpočtovaných finančných príjmov 36 623,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
35 550,33 EUR, čo predstavuje 97,07 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2015 zo dňa 26.2.2015 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 13 746,00 EUR, uznesením č.25/2015 zo dňa 28.5.2015 vo výške
2500,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 12 744,05EUR. V roku 2015 boli použité
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13 857,28 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
0,00
Z rozpočtovaných bežných
1 293,77 EUR,

Skutočnosť k 31.12.2015
1293,77

% plnenia

príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJM Modrany
1 293,77 EUR
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
0,00 EUR,
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJM Modrany
0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
836 684,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 000 869,64

% čerpania
119,62

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 836 684,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 1 000 869,64 EUR, čo predstavuje 119,62 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
532 509,00

Skutočnosť k 31.12.2015
639 742,27
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 532 509,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume
639 742,27
EUR, čo predstavuje 120,14 % 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 226 675,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 248 640,34
EUR, čo je 109,69 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
opatrovateľskej služby, komunitného centra, terénnych sociálnych pracovníkov, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 81 175,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 85 118,52 EUR,
čo je 104,86 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 204 109,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 227 718,98
EUR, čo je 111,57 % 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 20 390,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 78 106,96 EUR,
čo predstavuje 383,06 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 160,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 157,27.EUR, čo
predstavuje 98,29 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
22 260,00

Skutočnosť k 31.12.2015
31 842,40

% čerpania
143,05

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 22 260,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 31 842,40 EUR, čo predstavuje 143,05 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Betónova plocha v sutyúvolgyi
Z rozpočtovaných 8 720,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 8 718,40EUR,
čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
b) Kamerový systém 2.etapa
v sume 12 960,00EUR – 10.000,00 EUR zo štátneho rozpočtu a 2 960,00 EUR z vlastných
c) Kamerový systém 3.etapa
v sume 10 164,00 EUR - 7.000,00 EUR zo štátneho rozpočtu a 3164,00 EUR z vlastných
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% čerpania
1 486,00
1 485,65
99,98
Z rozpočtovaných 1486,00 EUR na splácanie istiny z leasingu bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 1 485,65 EUR, čo predstavuje 99,98 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
280 729,00

Skutočnosť k 31.12.2015
327 799,32

% čerpania
116,77

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 280 729,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 327 799,32 EUR, čo predstavuje 116,77 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
327 799,32
EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
0,00
Z rozpočtovaných kapitálových
v sume 0,00 EUR,

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% čerpania

výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané

k 31.12.2015

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
EUR

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

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu

973 238,36
971 944,59
1 293,77
967 541,59

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
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z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

639 742,27
327 799,32
5 696,77
8 588,50
8 588,50
0,00
31 842,40
31 842,40
0,00
-23 253,90
-17 557,13
-7 249,59
-24 806,72
35 550,33
1 485,65
34 064,68
1 017 377,19
1 000 869,64
-17 557,13
-7 249,59
-24 806,72

Schodok rozpočtu v sume -24 806,72 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 rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
2000,44 EUR
- z ďalších peňažných fondov
0,00 EUR
- z návratných zdrojov financovania
0,00 EUR
- z finančných operácií
22 806,28 EUR
Zostatok finančných operácií v sume EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 10 743,60

EUR

Na základe uvedených skutočností nebude tvorba rezervného fondu za rok 2015.
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 7 249,59
EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 582,02 EUR
- odstránenie škôd po povodni pre občanov 2 551,00 EUR
- rodinné prídavky
70,56 EUR
- normatívny príspevok v školstve
4 046,01 EUR
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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.

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. 10/2015 zo dňa 26.2.2015 na
leasing-merač rýchlosti
- uznesenie č. 10/2015 zo dňa 26.2.2015
obstaranie betonovej ploche v Sutuvolgyi
- uznesenie č. 10/2015 zo dňa 26.2.2015 na
kamerový systém - spolufinancovanie
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
28.316,91
5.650,88

12.744,05
1.485,65
8.718,40
2.540,00

21.223,74

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 vnútorná smernica.
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
1.610,07
2031,88

827,96

1129,85
1684,14
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

1.774.173,96

1.600.327,32

Neobežný majetok spolu

1.316.078,49

1.252.040,39

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1.041.000,48

976.962,38

Dlhodobý finančný majetok

275.078,01

275.078,01

Obežný majetok spolu

457.035,67

346.878,53

1.318,83

314,48

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

369.160,89

301.958,15

Finančné účty

84.908,25

42.788,20

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

1.647,70

1.817,70

Časové rozlíšenie

1.059,80

1.408,40

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1.774.173,96

1.600.327,32

Vlastné imanie

1.317.491,11

1.215.824,23

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1.317.491,11

1.215.824,23

82.782,28

25.475,89

0,00

2.000,00

13.927,84

7.320,15

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

MODRANY
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Dlhodobé záväzky

1.610,07

1.684,14

Krátkodobé záväzky

67.244,37

14.471,60

0,00

0,00

373.900,57

359.027,20

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

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 /soc.fond, prijaté preddavky/

0,00
0,00
12 184,04
7 320,15
2,91
0,00
3 968,79

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v r. 2015 žiadnu lízingovú zmluvu ani zmluvu o úvere.

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. 1/2003 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
V EUR
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
V EUR
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

7.898,96
6.000,00
674,19
1224,77

7.898,96
6.000,00
674,19
1224,77

0,00

6.213,29,00

6.213,29

0,00

219,95

219,95

0,00

800,00
400,00
1000,00
500,00
17.032,20

800,00
400,00
1000,00
500,00
17.032,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Futbalový klub Modrany
- bežné výdavky - na činnosťelektrická energia
plyn
Zápasnícky klub Modrany – bežné výdavky –
na činnosť
Modelársky klub - bežné výdavky – na
činnosť
Červený kríž
Zväz invalidov
Združenie vín
Poľovnícke združenie
Spolu:

MODRANY
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K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2003
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

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
Základná
Modrany

škola

s VJM

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

11.976,03

11.976,03

0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Základná škola s VJM
Modrany
Zostat.prostriedkov
z r.2014

268.438,00

264.391,99

4.046,01

3.482,72

3.482,72

0,00

MODRANY

14

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy z Európskeho sociálneho fondu
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Základná škola s VJM
Modrany-PRINED
Základná škola s VJM
Modrany-NUCEM

45 758,37

45 758,37

0,00

323,87

323,87

0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nie je zriaditeľom príspevkových organizácií
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené firmy
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-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

268.438,00

264.391,99

4.046,01

2.007,00

2.007,00

0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

Okresný úrad odbor

Školstvo – bežné výdavky

školstva Nitra

základná škola

Okresný úrad odbor

Školstvo – bežné výdavky-

školstva Nitra

materská škola

Ministerstvo vnútra

Matrika – bežné výdavky

1.864,69

1.864,69

0,00

Ministerstvo vnútra

Register obyvateľov - bežné

464,64

464,64

0,00

SR

výdavky

Ministerstvo dopravy

Stavebný poriadok – bežné

1309,44

1309,44

0,00

a výstavby SR

výdavky

Ministerstvo dopravy a

Pozemné komunikácie - bežné

60,83

60,83

0,00

výstavby SR

výdavky

Okresný úrad Nitra odbor

Životné prostredie – bežné

131,83

131,83

0,00

starostlivosti o životné

výdavky

SR

prostredie
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Úrad práce sociálnych vecí

Stravovanie žiakov

6.408,14

5.826,12

Školské potreby

1095,60

1095,60

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Voľby – bežné výdavky

640,00

640,00

0,00

Úrad práce sociálnych vecí

Rodinné prídavky -bežné

70,56

0,00

70,56

a rodiny v Komárne

výdavky

Úrad vlády SR

Kultúra národnostných menšín

2.000,00

2.000,00

0,00

18.848,61

18.848,61

0,00

Na odstránie škôd po povodni
obec

2.763,71

2.763,71

0,00

Na odstránie škôd po povodni
pre občanov

62.241,00

59.690,00

2.551,00

7.000,00

7.000,00

0,00

373.095,00

365.845,41

7.249,59

0,00

0,00

70,56

582,02

a rodiny v Komárne
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny v Komárne

– bežné výdavky
Úrad práce sociálnych vecí

Pracovníci na § 50j

a rodiny v Komárne

Bežné výdavky

Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Okresný úrad Nitra

Prevencia proti kriminalite
Kapitálové výdavky

SPOLU:
Úrad práce sociálnych vecí

Rodinné prídavky -bežné

a rodiny v Komárne

výdavky z roku 2014nevyčerpané ani v roku 2015

Zostatok k 31.12.2015

c)

7.320,15

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2015 zmluvu so štátnymi fondmi:
-Implementačná agentúra pre Operačný program pre zamestnanosť a sociálna inklúzia –
prevádzkovania komunitného centra . Ostatné zmluvy boli uzatvorené v roku 2014.
Obec

Účelové určenie
grantu,
transferu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Implementačná agentúra

Opatrovateľská

70.840,00

70.840,00

0,00

pre Operačný program ,

služba

10.053,47

10.053,47

0,00

zamestnanosť a sociálna
inklúzia Bratislava
Metodicko-pedagogické

Program

centrum Banská

PRINED –

Bystrica

asistent učiteľa
v materskej
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škole
Metodicko-pedagogické

Program

centrum Banská

PRINED – v

Bystrica

základnej škole

Implementačná agentúra

Terénni

pre Operačný program ,

sociálni

zamestnanosť a sociálna

pracovníci

49.476,88

49.476,88

0,00

17.025,71

17.025,71

0,00

10.446,14

10.446,14

0,00

323,87

323,87

0,00

160.415,12

160.415,12

0,00

inklúzia Bratislava
Implementačná agentúra

Komunitné

pre Operačný program ,

centrum

zamestnanosť a sociálna
inklúzia Bratislava
Národný ústav
certifikovaných meraní

Na mzdy
učiteľov v ZŠ

vzdelávania Bratislava
SPOLU:

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s inými obcami
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2015 zmluvu s VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Modrany nerobí programový rozpočet na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v
Modranoch č.10/2015 zo dňa 26.2.2015

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.
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