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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.
Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2014 uznesením č.9/2014
C4.
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 13.2.2015 – poskytnutie a pouţitie účelovo určených
prostriedkov – štátne dotácie /zmena vykonaná starostom obce/
- druhá zmena schválená dňa 30.3.2015 uznesením OcZ č. 3/2015,
- tretia zmena schválená dňa 26.5.2015 uznesením OcZ č.4/2015,
- štvrtá zmena schválená dňa 27.5.2015 – poskytnutie a pouţitie účelovo určených
prostriedkov /zmena vykonaná starostom obce/
- piata zmena schválená dňa 29.6. 2015 uznesením OcZ č.5/2015,
- šiesta zmena schválená dňa 10.8.2015 uznesením OcZ č. 6/2015,
- siedma zmena schválená dňa 28.9.2015 uznesením OcZ č. 7/2015
- ôsma zmena schválená dňa 26.10.2015 uznesením OcZ č. 8/2015
- deviata zmena schválená dňa 7.12.2015 uznesením OcZ č.9/2015
- desiata zmena schválená dňa 9.12.2015 – poskytnutie a pouţitie účelovo určených
prostriedkov – štátne dotácie /zmena vykonaná starostom obce/
Rozpočet obce k 31.12.2015

1 269 995,14

1 445 035,64 €

1 238 809,20
5 490,71
25 695,23
794 615,00

1 338 515,62
541,60
75 695,23
860 436,00

1 389 017,13
541,60
20 963,32
34 513,59

1 269 995,14

1 388 812,22

1 297 215,96

1 230 267,24
18 000,00

1 299 084,32
68 000,00

370 962,28
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy - obec
Kapitálové príjmy
Fin. operácie príjmové

Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky - obec
Kapitálové výdavky

Skutočnosť
k 31. 12. 2015

Schválený
rozpočet
po poslednej
úprave
1 414 752,45

Fin. operácie výdavkové

Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočet obce

21 707,90
794 615,00

21 727,90
860 436,00

21 809,78
904 443,90

-0-

+ 25 940,23

147 819,68 €

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 414 752,45

Skutočnosť k 31.12.2015
1 423 530,72

% plnenia
101

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 414 752,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1 423 530,72, čo predstavuje 101 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2015
1 338 515,62

Skutočnosť k 31.12.2015
1 389 017,13

% plnenia
104

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1 338 515,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 1 389 017,13 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
617 919,91

Skutočnosť k 31.12.2015
670 356,92

% plnenia
109

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 533 166,89 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 583 118,89 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,9%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 46 404,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 47 981,07 EUR,
čo je 103,4 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 393,93 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 36 177,17 EUR a dane z bytov boli v sume 409,97 EUR. K 31.12.2015 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 673,32 EUR.
Daň za ubytovanie 2 540,67 €.
Daň za psa 1 070,00 €.
Daň za uţívanie verejného priestranstva 1 552,00 €.
Daň za nevýherné hracie prístroje 188,10 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 33 906,19 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
71 520,83

Skutočnosť k 31.12.2015
72 132,36

% plnenia
101

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 51 719,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 48 033,46 EUR,
čo je 93 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
1 309,80 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 46 723,66 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 19 886,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 19 867,13 EUR,
čo je 100 % plnenie.
Výťaţky z lotérií – z rozpočtovaných 2 619,93 EUR bol skutočný príjem 4 231,77 EUR, čo
je 162 % plnenie.
c) granty a transfery: 646 527,85
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Trenčín
Krajský úrad ŢP Trenčín
Okresný úrad Prievidza
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Prievidza
ÚPSVaR Prievidza
ÚPSVaR Prievidza
Okresný úrad Trenčín
MV SR – Centrum podpory
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Prievidza
Obvodný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
ÚPSVaR Prievidza

Suma v EUR
29 868,00
179,48
632,61
577 518,00
6 136,87
432,00
99,60
7 836,00
1 442,15
8 190,00
531,83
10,92
1 122,00
4 340,00
247,00
1 200,00
6 741,39

Účel
Dopravné
Ochrana ţivotného prostredia
Register obyvateľstva
Školstvo-normatív
Matrika
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Vzdelávacie poukazy
Register obnovy evidencia pozemkov
Na asistenta učiteľa
Voľby referendum
Na vojnový hrob
ZŠ-príspevok na učebnice
MŠ na výchovu a vzdelávanie
Príspevok na ţiakov so SZP
Mimoriadne výsledky ţiakov
Príspevok nezamestnaní

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
541,60

Skutočnosť k 31.12.2015
541,60

% plnenia
100,0

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 541,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 541,60 EUR, čo
predstavuje 100,0 % plnenie.
Granty a transfery
V roku 2015 obec nezískala a neboli jej poskytnuté kapitálové granty a transfery.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
75 695,23

Skutočnosť k 31.12.2015
20 963,32

% plnenia

V roku 2015 boli prevedené a pouţité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2014 v sume
20 963,32 EUR (základná škola – beţné výdavky) v súlade s § 8 ods. 5 zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2015
--------------

Skutočnosť k 31.12.2015
34 513,59

% plnenia
------------

Obec Nitrianske Rudno je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou
subjektivitou: Základná škola Nitrianske Rudno a Materská škola Nitrianske Rudno.
Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
23 712,25 EUR
Materská škola
10 801,34 EUR
Sú to príspevky od zákonných zástupcov detí na prevádzku a mzdy v MŠ a ŠKD, na stravu
v MŠ a ŠKD a dobropisy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 388 812,22

Skutočnosť k 31.12.2015
1 275 406,18

% čerpania
93

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 388 812,22 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2015 v sume 1 275 406,18 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie.
1. Beţné výdavky - obec
Rozpočet na rok 2015
438 648,32

Skutočnosť k 31.12.2015
370 962,28

% čerpania
85

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 438 648,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 370 962,28 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Ostatné sluţby
Iné všeobecné sluţby - voľby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred poţiarmi
Miestne komunikácie- opravy ciest
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačná a športové sluţby
Kultúrne sluţby
Miestny rozhlas
Náboţenské a iné spol. sluţby
Predškolská výchova
Základné vzdelanie
Sociálne sluţby
Sociálna pomoc občanom
Nezamestnanosť
Vzdelávanie nedef.podľa úrovne
ZUŠ
SPOLU

Rozpočet
138 398,16
6 777,00
64 399,89
531,83
7 000,00
5 473,00
72 977,99
35 937,33
2 015,20
390,00
16 500,00
11 249,00
11 837,13
500,00
1 697,83
20 480,00
700,00
33 070,29
3 300,00
4 734,19
500
438 648,32

Skutočnosť
plnenie v %
142 274,43
103
6 745,74
100
59 382,66
92
531,83
ŠR
6 920,50
99
5 398,68
99
8 276,77
11
32 640,39
91
2 313,44
115
204,73
52
16 229,02
98
11 249,00
100
10 762,39
91
281,77
56
1 818,40
107
20 437,05
100
698,48
100
31 866,98
96
3 101,67
94
9 271,24
196
377,98
76
370 962,28

85

Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 131 775,50 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume.130 242,83
EUR, čo je 98,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu,
kontrolóra, opatrovateľskej sluţby, aktivačných pracovníkov a mzdové prostriedky
z preneseného výkonu – matrika, register obyvateľstva, ţivotné prostredie, voľby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 49 373,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 47 898,98
EUR, čo je 97,01 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 233 701,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 169 098,18
EUR, čo je 72,36 % 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 16 797,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 16 801,79
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Ide o dotácie pre organizácie v zmysle VZN, členské
príspevky do zdruţení.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 7 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 6 920,50EUR,
čo predstavuje 99 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov z úveru ŠFRB podľa zmluvy.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
68 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,-

% čerpania
--------------------

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov k 31.12.2015 nebolo ţiadne čerpania. Akcia –
realizácia verejného osvetlenia sa presúva na budúci rok 2016.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
21 727,90

Skutočnosť k 31.12.2015
21 809,78

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných
výdavkov 21 727,90 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2015 v sume 21 809,78 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Jedná sa o splátky
úveru v zmysle zmluvy so ŠFRB a to v uvedenej sume 21 809,78 €. Úver bol poţitý na
výstavbu BD 2x12 b. j. na ulici Jána Bottu, Nitrianske Rudno.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2015
860 436,00

Skutočnosť k 31.12.2015
904 443,90

% čerpania
105

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 860 436,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 904 443,90 EUR, čo predstavuje 105 % čerpanie.
Obec Nitrianske Rudno je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou
subjektivitou: Základná škola Nitrianske Rudno a Materská škola Nitrianske Rudno.
Základná škola
Materská škola
Základná škola

rozpočet
696 736,00 €
163 700,00 €
rozpočet 696 736,00 €

skutočnosť
729 856,18 €
174 587,72 €
skutočnosť 729 856,18 €

Základná škola je prenesený výkon štátnej správy na obce, na ktorej činnosť poskytuje
finančné prostriedky zriaďovateľovi Okresný úrad Trenčín ako normatívne
vo výške 577 518,00 € / na mzdy, odvody do poisťovní a na prevádzku/ a nenormatívne
príspevky 48 463,00 € /príspevok na ţiakov zo SZP 247 €, dopravné pre ţiakov 29 868 €,
vzdelávacie poukazy 7 836 €, asistent učiteľa 8 190 €, na mimoriadne výsledky ţiakov
1 200 €, príspevok na učebnice 1 122 €/.
Pod originálne kompetencie spadá školská jedáleň pri základnej škole /41 515 €/
a školský klub detí /29 240 €/, ktoré sú súčasťou ZŠ a táto činnosť je dotovaná obcou
z podielových daní na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia a schváleného
rozpočtu obce.
Skutočné čerpanie je vyššie na základe pouţitia prostriedkov z roku 2014 /20 963,32 €/, ktoré
bolo moţné pouţiť do 31.3. kalendárneho roku, ďalej vlastné príjmy 23 712,25 €- poplatky
za ŠKD, réţia ŠJ, úroky, za telocvičňu, dar-refundácia miezd NÚCEM , preplatok energií za
r. 2014.

Úrad práce, soc. vecí a rodiny poskytol prostriedky pre deti v hmotnej núdzi na stravu
a školské potreby vo výške 466,00 € - z toho nevyčerpané 24 € a vrátené na účet obce
23.12.2015.
Nepouţité finančné prostriedky vo výške 11 022,36 € normatívne a 975,03 € dopravné
ţiakov- nenormatívne boli poukázané na účet obce na konci roku 2015. Tieto finančné
prostriedky je moţné pouţiť v súlade s ustanovením § 8 odsek 5 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov / teda do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka/.
Materská škola

rozpočet

163 700 €

skutočnosť 174 587,72 €

Materská škola: jej činnosť je dotovaná z podielových daní na základe prijatého
všeobecne záväzného nariadenia a schváleného rozpočtu obce. Je originálnou kompetenciou
obce a jej súčasťou je aj školská jedáleň. Rozpočet originálnej kompetencie 159 360 €.
Nevyčerpané prostriedky z originálnej kompetencie vo výške 3,22 € vrátené na účet obce na
konci roku 2015.
Štát poukazuje transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom zariadení. Tieto
finančné prostriedky sú poukazované cez Okresný úrad Trenčín, odbor školstva/ – prenesená
kompetencia. / 4 340 € /.
Ďalej boli poukázané finančné prostriedky úradom práce pre deti v hmotnej núdzi na stravu
a školské potreby 102,60 € - nevyčerpané 13 € boli vrátené na účet zriaďovateľa /obce/
a následne úradu práce. Ostatné príjmy MŠ vo výške 10 801,34 € - rodičovský príspevok,
réţie zariadenia školského stravovania, úroky a preplatok el. energie.

4. Fondové hospodárenie
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.5 83/2004 Z. z. O pouţití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1. 1. 2015
Tvorba - z prebytku hospodárenia za rok 2014
Čerpanie
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
26 908,98
49 762,63
0
76 671,61

Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z o sociálnom fonde
a podniková kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
Úbytky - stravné, vianočné
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
990,26
1 206,51
1 719,35
477,42

Fond prevádzky, údrţby a opráv BD
Tvorí sa vo výške najmenej 0,5 % nákladov na obstaranie BD (§ 18 ods. 2 zákona

č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní). V roku 2015 bol
vytvorený nový samostatný účet na vedenie fondu prevádzky, údrţby a opráv.
Fond prevádzky, údrţby a opráv
ZS k 1. 1. 2015

Suma v EUR
443,08
5 316,95
16,00
5 776,03

Prírastky – uzn.č.4/2015 zo dňa 25.5.2015
- vklad pri zriadení účtu

KZ k 31.12.2015

V roku 2015 bol vytvorený nový samostatný účet na vedenie fondu prevádzky, údrţby
a opráv bytového domu 2 x12 b. j.
Dňa 4. 6. 2015 boli presunuté finančné prostriedky zo schváleného záverečného účtu za rok
2013 na tvorbu fondu údrţby a opráv bytového domu vo výške 443,08 € a finančné
prostriedky schválené v záverečnom účte za r. 2014 vo výške 5 316,95 €.

5. 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

3 295 214,14

3 207 840,72

Neobeţný majetok spolu

2 395 910,85

2 253 533,90

21 782,2

18 100,60

2 014 173,79

1 875 478,44

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

359 954,86

359 954,86

Obeţný majetok spolu

897 038,61

948 760,42

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

731,04

649,24

735 185,09

661 648,58

32,71

---

8 833,98

13 937,12

152 255,79

272 525,48

2 264,88

5 546,40

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 295 214,14

3 207 840,72

Vlastné imanie

1 496 476,27

1 597 512,85

z toho :
Oceňovacie rozdiely

-0-

Fondy

-0-

Výsledok hospodárenia

1 496 476,27

1 597 512,85

768 766,26

738 575,90

Rezervy

1 000,00

1 100,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

20 963,32

12 008,31

Dlhodobé záväzky

707 678,16

686 023,42

39 124,78

39 444,17

-0-

-0-

1 029 971,61

871 737,54

Záväzky
z toho :

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom pred splatnosťou
voči zamestnancom, SP a zdrav. poisť.
- nevyfaktúrované dodávky (GL)
- dlhodobé záväzky – úver zo ŠFRB
- ostatné záväzky – prijaté zábezpeky – byty
- prijaté preddavky – za pozemky

9 600,33 EUR
17 510,17 EUR (mzdy a odvody 12/2015)
4 070,29 EUR
670 716,24 EUR
14 431,16 EUR
7 369,56 EUR

Obec nemá komerčný úver v bankovej inštitúcii. Neuzatvorila v roku 2015 ţiadnu zmluvu
o návratnom zdroji financovania – úveru a neprevzala záväzok z úveru, pôţičky alebo iného
dlhu fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

7. 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. 1/2007 o poskytovaní finančných
prostriedkov z rozpočtu obce deviatim právnickým osobám.

Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých a
zúčtovaných
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

6 900

6 900

0

Športový klub CROSSTEAM

700

700

0

MOTOKLUB

200

200

0

KLUB TURISTOV - OTLAK

400

400

0

Spevácky zbor Fraňa Madvu

490

490

0

Jednota dôchodcov Slovenska - ZO

430

430

0

Folklórny súbor Rokôška - ZĽUK

400

400

0

Slovenský zväz chovateľov - ZO

165

165

0

Slovenský zväz záhradkárov - ZO

115

115

0

Klub stolných tenistov

450

450

0

Telovýchovná jednota - beţné výdavky

SPOLU

10 250,-

10 250,-

0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2007
o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce

8. 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
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.
Obec Nitrianske Rudno je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou
subjektivitou - Základná škola Nitrianske Rudno a Materská škola Nitrianske Rudno.
Obec nie je zakladateľom obchodnej spoločnosti.
a) finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám:
Rozpočtová
organizácia
Základná škola
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

94 467,25
170 161,34

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

94 467,25
170 158,12

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - ŠR

Rozdiel - vrátenie
-03,22

Rozpočtová
organizácia
Základná škola
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

647 410,32
4 442,6

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

635 388,93
4 429,60

Rozdiel - vrátenie
12 021,39
13,00

b) finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

29 868,00

28 892,97

975,03

Ochrana ţivotného prostredia

179,48

179,48

-0-

Register obyvateľstva

632,61

632,61

-0-

577 518,00

566 495,64

11 022,36

6 136,87

6 136,87

-0-

Stravné pre deti v HN

432,00

432,00

-0-

Vzdelávacie poukazy

7 836,00

7 836,00

-0-

99,60

99,60

-0-

1 442,15

1 442,15

-0-

4 340,00

4 340,00

-0-

6 741,39

6 741,39

-0-

OÚ Trenčín

Dopravné ţiakov

KÚ ŢP
Trenčín
OÚ
Prievidza
OÚ Trenčín
OÚ
Prievidza
ÚPSVaR
Prievidza
OÚ Trenčín

Školstvo – prenesené kompet.
normatív
Matrika

ÚPSVaR
Školské potreby pre deti v HN
Prievidza
Ministerstvo Register obnovy evidencie
vnútra SR
pozemkov /ROEP/
OÚ Trenčín MŠ na výchovu a vzdelávanie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

ÚPSVaR
Prievidza

Príspevok nezamestnaní

OÚ Trenčín

Na vojnový hrob

10,92

10,92

-0-

OÚ Trenčín

Príspevok na ţiakov zo SZP

247,00

247,00

-0-

OÚ
Prievidza
OÚ Trenčín

Voľby referendum

531,83

531,83

-0-

9 390,00

9 390,00

-0-

1 122,00

1 122,00

-0-

646 527,85

634 530,46

11 997,39 €

OÚ Trenčín

Asistent učiteľa, mimoriadne
výsledky ţiakov
Príspevok na učebnice CJ
SPOLU

9. Doplňujúce údaje
 Obec nemá zriadenú ţiadnu príspevkovú organizáciu.
 Obec neposkytla ţiadne záruky.

 Obec nevykonáva ţiadnu podnikateľskú činnosť.
 Obec od roku 2015 neuplatňuje programový rozpočet na základe uznesenia OcZ č.
10/2013 zo dňa 16. 12. 2013 v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.

10. Rozbor výsledku hospodárenia za rok 2015 stav finančných
prostriedkov k 31. 12. 2015
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu

Skutočnosť k 31. 12. 2015

1 423 530,72

z toho : beţné príjmy obce

1 389 017,13

beţné príjmy RO

34 513,59

Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

1 275 406,18
370 962,28
904 443,90

+148 124,54
541,60
541,60
0

Kapitálové výdavky spolu

0

z toho : kapitálové výdavky obce

0

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

0
+ 541,60

+148 666,14
- 11 997,39
+ 136 668,75
20 963,32
21 809,78
-846,46
1 445 035,64
1 297 215,96
+ 147 819,68
- 11 997,39
135 822,29

V roku 2015 bol dosiahnutý prebytok beţného rozpočtu vo výške 148 124,54 € a prebytok
kapitálového rozpočtu vo výške 541,60 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 v zmysle § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov
a zmien je prebytok vo výške 148 666,14 €, ktorého časť sa pouţila na splátky úveru vo
finančných výdavkových operáciách.. Súčasťou tohto prebytku sú i nevyčerpané fin.
prostriedky pre ZŠ Nitrianske Rudno na prenesený výkon štátnej správy vo výške
11 997,39 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 po zapojení finančných operácií je
zostatok finančných prostriedkov vo výške 147 819,68 €, ktorých súčasťou sú nevyčerpané
finančné prostriedky zo ŠR v sume 11 997,39 € (ZŠ normatívne prostriedky vo výške
11 022,36 €, dopravné ţiakov 975,03), ktoré sa s prebytku vylučujú. Po ich odpočítaní je
prebytok rozpočtu za rok 2015 vo výške 135 822,29 €, ktorý je navrhovaný pouţiť na tvorbu
rezervného fondu vo výške 130 505,34 € a na tvorbu fondu údrţby a opráv nájomných
obecných bytov vo výške 5 316,95 € za rok 2015.
Výsledkom doterajšieho hospodárenia obce sú finančné prostriedky /stavy na účtoch +
pokladňa + fondy + zábezpeky a preddavky/ vo výške 270 298,65 €.
Stavy na účtoch a v pokladni k 31. 12. 2015
211 1
Pokladnica
221 1
VÚB beţný
221 20 Prima banka beţný
22105 VUB-fond opráv a údrţba BD
221 30 VÚB dotačný
221 40 SLSP beţný
221/A
VÚB Sociálny fond
221/C
VUB Rezervný fond
22108
SLSP – na zábezpeku na byty
Spolu

546,13 €
2 005,97 €
139 361,47 €
5 776,03 €
243,02 €
30 644,33 €
477,42 €
76 671,61 €
14 572,67 €
270 298,65 €

Kontrolný okruh:
- výsledok hospodárenia za rok 2015
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR
- mzdy a odvody za december 2015
- prijaté preddavky za pozemky
- prijaté zábezpeky na byty – 4 mesačný nájom
- sociálny fond
- fond opráv a údrţby
- rezervný fond
- dotačný účet /pre štátne dotácie)
Spolu

135 822,29 €
11 997,39 €
17 510,17 €
7 369,56 €
14 431,16 €
477,42 €
5 776,03 €
76 671,61 €
243,02 €
270 298,65 €

10. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2015,
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2015,
II. s c h v a ľ u j e
a) celoročné hospodárením obce za rok 2015 bez výhrad,

Beţné príjmy /obec +ZŠ+MŠ/
Beţné výdavky /obec +ZŠ+ MŠ/
Bilancia beţného rozpočtu

1 423 530,72 €
1 275 406,18 €
+ 148 124,54 €

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Bilancia kapitálového rozpočtu

541,60 €
0, - €
+ 541,60 €

Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Bilancia finančných operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Bilancia hospodárenia

+ 148 666,14 €
20 963,32 €
21 809,78 €
- 846,46 €
1 445 035,64 €
1 297 215,96 €
147 819,68 €

b) v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy pouţitie prebytku hospodárenia obce zisteného podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. vo výške 130 505,34 € na tvorbu rezervného
fondu obce.
c) v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní pouţitie prebytku hospodárenia obce zisteného podľa §
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. na tvorbu fondu údrţby a opráv
nájomných obecných bytov vo výške 5 316,95 € za rok 2015.

Nitrianske Rudno, 09. máj 2016

