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1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 bežný rozpočet zostavený
ako mierne prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa .20.12.2014 uznesením OZ
Č.11/2014.
V roku 2015 bol zmenený trikrát :
- zmena schválená dňa 15. mája 2015 uznesením č.31/2015,
- zmena schválený 17. júla 2015 uznesením č.37/2015
- zmena schválená dňa 18. decembra 2015 uznesením č.59/2015

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2015
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce – prebytok

476112,23
473239,33
2872,90

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

293791,227660,23
66130,77

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

181702,215602,-33900,00

3

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z FO.-prebytok

619,23
29977,10
-29357,87

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €
Rozpočet na rok 2015
293791,-

Skutočnosť k 31.12.2015
286249,03

% plnenia
98,41

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
182388,173413,68
95,08
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve položka 111 003
Z pôvodne schváleného rozpočtu 147340,- po úprave z predpokladanej finančnej čiastky vo
výške 150370,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo
výške 150369,93 €, čo predstavuje plnenie na 100 %
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23298,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 14314,26 €, čo je
61,14 % plnenie.
Položka 121 001 daň z pozemkov boli príjmy vo výške 9790,70 €,
Položka 121 002 dane zo stavieb boli príjmy vo výške 4458,01 €
Položka 121 003 dane z bytov vo výške 65,55 €.
.
Obec Veľké Dvorany eviduje k 31.12.2015 za bežné zdaňovacie obdobie roku 2015
nedoplatky na dani z nehnuteľností celkom vo výške 42947,02 € z toho:
Daň z pozemkov položka 121 001
Poľnochov s.r.o Blesovce, 41647,41 €
/,r. 2012: 3678,17 €, r. 2013 12677,27 €, rok 2014 12677,27 €, r.2015:12614,70 €/
/
FO vo výške 167,14 € / 10 osôb/,
Daň zo stavieb položka 121002:
Kopecký Slavomír , Topoľčany: 1015,56 €, / r. ,2012,2013,2014,2015/
FO vo výške : 98,69 € / 10 osôb/

Daň z bytov, položka 121 003:
Nedoplatok k 31.12.2015 vo výške 18,22 € / 4 osoby/
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c./ Daň za psa, položka 133 001:
Obec eviduje nedoplatok k 31.12.2015 vo výške 8,- € / 2 osoby/

d/ Daň za užívanie verejného priestranstva :0 €
e/ Daň za predajné automaty : 0
f/ Daň za nevýherné predajné automaty : 0
g/ Daň za jadrové zariadenie : 0
h/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, položka 133013 : 8507,49 €
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad za bežné zdaňovacie obdobie
roku 2015 celkom vo výške: 552,- €, t.j. – 15 FO.
Pohľadávky za minulé roky za odvoz KO sú vo výške:
Za rok 2008 : 16,60 € / 1 osoba /
Za rok 2009: 16,94 €
/ 2 osoby /
Za rok 2010: 54,80 € / 3 osoby/
Za rok 2011: 59,29 € / 3 osoby /
Za rok 2012: 84,- €
/ 3 osoby/
Za rok 2013: 108,- € / 4 osoby /
Za rok 2014 : 348,-€
/ 11 osôb/
Za rok 2015: 552,- € / 15 osôb/
Celkom suma pohľadávok za odvoz KO predstavuje: 1239,63 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
100621,-€

Skutočnosť k 31.12.2015
101878,74 €

% plnenia
100,25

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 97417,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 99624,15 €, čo je
102,26 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov a budov.
Príjem z prenajatých pozemkov 68446,- €
- tejto položke 212002 sú zahrnuté prenájmy pozemkov tzv. letisko vo výške 68446,- €
K 31.12.2015 evidujeme pohľadávku za prenájom pozemkov vo výške 91,- € - Poľnochov
s.r.o za rok 2014.
Príjem z prenajatých budov a priestranstiev: 31178,15 € .
V tejto položke 212003 sú zahrnuté všetky prenájmy, ktoré Obec Veľké Dvorany poskytuje
a to hlavne platby
-za nájomné od nájomníkov v NBD 19 b.j. 29743,97 € z toho
- prenájom KD: 199,-€
- prenájom budovy PZ – predajňa Halmeš, : 912,78 € / k 31.12.2015 nedoplatok 82,98 €/
- prenájom multifunkčné ihrisko: 202,40 €
- prenájom trhového miesta : 120,- €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky
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položka 221004:
Z rozpočtovaných 1000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 684,- € čo je 68 %
plnenie.
Celkovú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov:
– vydávanie stavebných povolení : 295,- €
– matričné úkony – osvedčovanie podpisov a listín. 286,- €
– rybárske lístky: 63,- €
– výrub stromov: 40,- €
položka 222003 – za porušenie predpisov rozpočet 30,- €, plnenie vo výške 30,- €
Platby za predaj tovarov a služieb
položka 223001 – z rozpočtovaných 1000,- € bolo plnenie k 31.12.2015 vo výške 462,59 €,
čo predstavuje 46,.26 %, ide prevažne o platby za opatrovateľskú službu, miestny rozhlas a
prenájom DS,
Platby za MŠ položka 223002– z rozpočtovaných 1000,- € bolo plnenie k 31.12.2015 904,- €
90,40 % plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2015
3059,04 €

-

Skutočnosť k 31.12.2015
3630,08,79 €

Ostatné príjmy tvoria :
položka 242000, úroky z účtov finančného hospodárenia:
položka 292008 z odvod. hazard. a podob. hier
položka 292017,vratky /preplatky energií, refundácie el./
položka 292012 , z dobropisov :
položka 292027 , iné
/ nedoplatky z vyúčtov. NBD za rok 2014/
presun finančných prostriedkov položka 312 007
/ -réžia SJ /

% plnenia
118,66 %
49,29 €
68,68 €
3,23 €
1306,35 €
1632,24 €
571,04 €

Prijaté granty a transféry
Rozpočet na rok 2015
7753,- €

Skutočnosť k 31.12.2015
7325,78 €

% plnenia
94,50

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Položka 312001, 312012
P.č.
1.
2.
3.
4
5
6.
7.

Poskytovateľ
Krajský stavebný úrad
Krajský úrad ŽP
Krajský úrad CdaPK
Okresný úrad Topoľčany
Okresný úrad Topoľčany
Krajský školský úrad Nitra
Okresný úrad Topoľčany

Suma v €
65,63
231,33
640,1465,00
106,80

Účel
Stavebné konania
Životné prostredie
Pozemné komunikácie
REGOB
Referendum o rodine
Na predškolákov
Na skladníka CO
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8.
9.
12.

UPSVaR Topoľčany
MFSR
ÚPSVaR Topoľčany
Spolu granty a transfery

3345,22 Aktivačný pracov.
1271,12 ROEP
200,68 Hmotná núdza MS-SJ
7325,78

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
181702,-

Skutočnosť k 31.12.2015
181701,93

% plnenia
100

Obec v roku 2015 prijala transfér zo štátneho rozpočtu –/ envirofond / na rekonštrukciu KD.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015
620,-

Skutočnosť k 31.12.2015
619,23

% plnenia
100

Príjmové finančné operácie tvorí prevod finančných prostriedkov z fondu opráv.

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v €
Rozpočet na rok 2015
473962,23

Skutočnosť k 31.12.2015
448114,72

% plnenia
94,55

Skutočnosť k 31.12.2015
203365,48

% plnenia
89,33

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
227660,23

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Všeobecné verej. služby – Voľby
Transakcie verejného dlhu banke
Civilná ochrana
Požiarna ochrana
Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet
101512,1010,495,50
10800,107,03752,50

Skutočnosť
94477,67
1078,01
494,46
6935,34
106,80
0
3712,03

v €
% plnenia
93,07
106,73
100
64,22
99,81
0
99,08
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Cestná doprava -MK
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny – VZ
Ochrana životného prostr.
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Všeobecná zdravot. Satar. Náhrady
Rekreačné a športové služby
Ostatné kultúrne služby
Vysielacie a vydav. služby
Nábož. a iné spoloč. služby
Predškolská výchova
Školské stravovanie v predšk. zar.
Ďalšie soc. služby -staroba
Rodina a deti
Bežný rozpočet spolu:

1100,16550,4200,65,63
2890,0
7300,20,12859,4853,1450,1300,31948,60
22232,2551,94,227660,23

1072,40
16383,02
3192,85
65,63
3000,72
0
5864,03
69,64
9027,66
4575,50
1437,58
969,75
29133,33
18930,25
2174,73
94,08
203365,48

97,49
98,99
76,02
100
103,83
80,33
70,20
94,28
99,14
74,60
91,19
85,15
85,25
100
89,33%

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, položka
611000,612000,61400
Z rozpočtovaných 88644,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 79123,61 €, čo je
89,26 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ŠJ, OS správca
ihriska, aktivačný pracovníci z UPSVaR.
b) Poistné a príspevok do poisťovní položka 620 - opraviť
Z rozpočtovaných 24574,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 24104,67 €, čo je
98,09 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd všetkých pracovníkov za
zamestnávateľa /zdravotné poisťovne a sociálna poisťovňa/
c) Tovary a služby položka 630
Z rozpočtovaných 114398,- bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 114249,56 €, čo je
99,87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
špeciálne služby, ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery položka 640
Z rozpočtovaných 4311,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 4467,41 čo
predstavuje 103,63% čerpanie.
e. Splácanie úrokov z úverov položka 650
Z rozpočtovaných 7670,- € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 vo výške 7595,53 čo
predstavuje 99,03 % čerpanie.
Opraviť po tialto
2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015
215602,-

Skutočnosť k 31.12.2015
214772,14

% plnenia
99,61 %
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v tom :

Funkčná klasifikácia
Rekreač. a šport. služby
Prístavba, nadst. KD

Spolu

Rozpočet
894,213902,-

Skutočnosť
894,213878,14

v €
% plnenia
100
99,98

214796,-

214772,14

99,62

Ide o nasledovné investičné akcie:
a) Rekreačné a šport. Služby – Prípravná a projektová dokument.
- Ihrisko TJ – projektová dokumentácia 894,- €
b./ Kultúrne služby vr. KD – Prístavba, nadst. Stav. Upravy
- rekonštrukcia KD - 213878,14 € z toho transfer z envirofondu 181701,93 €

.
3. Finančné operácie
Za kapitolu 01.7.0 – transakcie verejného dlhu, kde sa účtujú splátky istiny
z poskytnutých úverov. Skutočné plnenie bolo vo výške 29977,10 €. Z toho splátka úveru
SFRB 19977,10 € a bežný úver Prima banka a.s. 10000,- €

Celkový rozpočet vo výdavkovej časti bol schválený vo výške 473962,23 €, plnenie
k 31.12.2015 bolo 448114,72 € čo je 94,55 % - né plnenie rozpočtu.
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4. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
286249,03
286249,03

203365,48
203365,48

82883,55
181701,93
181701,93

214772,14
214772,14

-33070,21
49813,34

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- FO
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE

619,23
29977,10

-29357,87
468570,19
448114,72
20455,47
4573,72
15881,75
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Prebytok rozpočtu v sume 49813,34 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 znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
49813,34
EUR .
Stav finančných operácií v sume -29357,87 EUR, schodok FO bol krytý z prebytku
bežného a kapitálového rozpočtu. Na základe zistených skutočnosti obec tvorí rezervný fond
a po vylúčení FO vo výške 4573,72 € rezervný fond vo výške 15881,75 €.
-

Prebytok rozpočtu-§ 10 ods. 3 pism. a.,b.
49813,34 €
Finančné operácie
- 29357,87 €
Vylúčenie Fondu oprav
- 4573,72 €
–––––––––––––––––––––Tvorba rezervného fondu:
15881,75 €

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 z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume : 4573,72 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 15881,75 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
Vedie sa na samostatnom bankovom účte, vo VUB, a.s. Topoľčany. O použití rezervného
fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe prijatého uznesenia obecného
zastupiteľstva.
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Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2015

0

Prírastky - z prebytku hospodárenia r. 2014

0

- ostatné prírastky – úroky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

0
0

- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky - poplatky banke

0

KZ k 31.12.2015

0

Prírastok do rezervného fondu obce v roku 2015 bol vo výške 0 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a schválené zásady
tvorby a použitia sociálneho fondu obce Veľké Dvorany rok 2015.

Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2015

65,53

Prírastky - povinný prídel vo výške 1,1 % z HM

Úbytky - stravovanie zamestnancov
- regenerácia pracovných síl

KZ k 31.12.2015

893,29

303,60
470,-

185,22
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Prírastky do sociálneho fondu boli tvorené z hrubých miezd zamestnancov obce, a to
v celkovej výške:893,29 €
Čerpanie finančných prostriedkov bolo v zmysle zásad tvorby a použitia sociálneho fondu
obce Veľké Dvorany na kalendárny rok 2015 a boli čerpané na:
-príspevok na stravovanie zamestnancov v sume: 303,60 €
-príspevok na regeneráciu pracovnej sily: 470,00 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám
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 štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ

-1MF SR –

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

eviroment. fond

KD – kapitálové výdavky

Krajský stav.úr.

Stavebný poriadok,

Nitra

- Bežné výdavky

Krajský úrad

Životné prostredie,

ŽP Nitra

- Bežné výdavky

Krajský úrad

Pozemné komunikácie,

CdaPK Nitra

- Bežné výdavky

Okresný úrad

Hlásenie občanov,

Topoľčany

- Bežné výdavky

Okresný úrad

Skladník CO

Topoľčany

-Bežné výdavky

Krajský

Dotácia na výchovu a vzdelávanie

školský úrad

- Bežné výdavky

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015 v €

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2015 v €

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3181701,93

-4181701,93

0

0

0

0

65,63

65,63

0

0

0

0

231,33

231,33

0

106,80

106,80

0

1465,00

1465,00

0

640,-

640,-

0

3345,22

3345,22

0

1271,12

1271,12

0

200,68

200,68

0

189027,71

189027,71

0

-5-

NR
MF SR

Referendum o rodine

Bratislava

bežné výdavky

UPSVaR

Zmluva § 50i

Topoľčany

-bežné výdavky

MF SR

ROEP

Bratislava

Bežní výdavky

UPSVaR

Hmotná núdza –príspevok na

Topoľčany

stravovanie, školské potreby
Spolu granty a transféry

Obec uzatvorila v roku 2008 zmluvu o poskytnutí podpory podľa ustanovenia
zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
predpisov a § 497 a nasl. Obchodného zákonníka vo forme úveru. Predmetom zmluvy je
poskytnutie podpory vo forme úveru z prostriedkov ŠFRB na „ Výstavbu nájomných
bytov v bytovom dome“- Nájomný bytový dom – 19 b.j. Veľké Dvorany. Číslo zmluvy:
406/270/2008 v celkovej výške oprávnených nákladov stavby 866197,54 € vrátane dotácie
poskytnutej stavebníkovi vo výške 216523,93€ s dobou splácania 30 rokov s mesačnou
splátkou úveru vo výške 2109,67 €. Zostatok úveru ŠFRB k 31.12.2015: 515474,81 €.
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B.
Taktiež obec uzatvorila v roku 2009 zmluvu o úvere Dexia banke – Primabanka a,s.
Komunál univerzálny úver vo výške 100 000,- €, z ktorého k 31.12.2015 bol zostatok úveru
42205,67 €.

C.
Obec v roku 2015 neposkytla žiadne dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

2412329,09

2512924,29

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

2274792,69

2375387,89

Dlhodobý finančný majetok

137536,40

137536,40

Obežný majetok spolu

89043,13

115883,18

198,04

576,59

Pohľadávky

30508,62

34426,57

Finančné účty

58336,47

80880,02

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

0

0

Neobežný majetok spolu
Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Z toho :
Zásoby

Náklady budúcich období /381/

SPOLU

823,88
2502196,10

1087,09
2629894,56
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2502196,10

2629894,56

Vlastné imanie

878878,59

1095025,63

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

25774,57

216147,04

Záväzky

615518,60

591264,69

940

940

Dlhodobé záväzky

526257,39

505743,62

Krátkodobé záväzky

36115,54

42375,40

Bankové úvery a výpomoci

52205,67

42205,67

1007798,91

943604,24

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

Aktíva

= Pasíva

8. PREHĽAD O VÝVOJI DLHU:
Obec k 31.12.2015 eviduje dlhodobý úver zo ŠFRB vo výške 515473,41 €
Obec k 31.12.2015 eviduje dlhodobý komunálny úver vo výške 42205,67 €

Druh úveru
Úver 1x19 b.j.
Úver KUU
Spolu

Stav k 1.1.2015
535451,91
52205,67
587657,58

Pohyb v roku 2015
19978,42
10000,00
29978,42

Zostatok k 31.12.2015
515473,44
42205,67
557679,11

1. Úver poskytnutý na výstavbu 1x19 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30
rokov. Výška úveru je 643264,95 €. V roku 2009 bol úver vyčerpaný. Budova
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nájomných bytov – 1x19 bytových jednotiek boli skolaudované a dané do užívania
v októbri 2009. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania. Predmetom
záložnej zmluvy je budova nájomných bytov – 1x19 bytových jednotiek.
2. Úver Prima banka a.s. univerzálny úver bol poskytnutý v roku 2009 na splatenie
záväzkov z predchádzajúcich rokov. Celková výška úveru 100 000,- €- úroková
sadzba 2,854 %, doba splatnosti 15 rokov.

Pohľadávky v roku 2015 – prehľad o vývoji v €
Názov
Pohľadávky na nájomnom
NBD
Pohľad. na miestnych
daniach
Ostatné pohľadávky
Pohľadávka spol. ur.
Spolu

Stav k 1.1.2015
0

Stav k 31.12.2015
0

30376,63

46087,53

128,76
3,23
30508,62

1617,65
131,15
47836,33

Záväzky v roku 2015– prehľad o vývoji
Názov
Záväzky voči
dodávateľom
Záväzky voči
pracovníkom
Záväzky voči
poisťovniam
Záväzok voči
daňového úradu
Iné záväzky
Prijaté predavky
Záväzky voči spol. úr.
Ostatné záväzky
Spolu:

Stav k 1.1.2015
3095,68

Stav k 31.12.2015
6235,66

1302,79

1040,48

3076,08

3748,38

544,63

729,91

3996,86
4079,72
41,36
19978,42

5471,98
4570,90
410,40
20167,69

36115,54

42375,40
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9. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ OBCE
Obec Veľké Dvorany nevykonáva hospodársku činnosť.
Obec Veľké Dvorany neposkytla v roku 2015 žiadne záruky.

10. ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOCH

Stavy na bankových účtoch k 31.12.2015
VÚB banka – bežný účet, č.ú. 13028192/0200
Prima banka – bežný účet, č.ú. 0850607001
Prima banka – zábezpeka, č.ú. 0850605030/5600
Prima banka- FO- NBD, č.ú 0850608004/5600
VUB banka- dotačný účet, č.ú. 2246985654/0200
VUB banka – škol. Jed. MŠ, č.ú. 169019758/0200
Pokladňa
Peniaze na ceste
Sociálny fond – č.ú. 11690013028192/0200
Rezervný fond- č.ú. 11339397756/0200

Spolu

6378,10
44249,01
13858,26
14447,31
24,14
283,64
1264,43
0
105,78
64,75

80675,42

11. OPIS JEDNOTLIVÝCH DRUHOV FONDOV

Názov
Rezervný fond
Sociálny fond
Spolu

Stav k 1.1.2015
0
65,53
65,53

Stav k 31.12.2015
0
185,22
185,22
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12. Hodnotenie plnenia programov správa obce – Hodnotiaca k plneniu
programového rozpočtu
Obec Veľké Dvorany nepredkladá hodnotenie plnenia programov z dôvodu, že rozpočet obce
na rozpočtový rok 2015 bol uznesením OZ č. 29/2013, zo dňa 15.12.2013 schválený bez
programovej štruktúry.

Záver
Záverečný účet obce za rok 2015 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa ......................v súlade
so zákonom č. 583/2004 Z.z. Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s celoročným
hospodárením „bez výhrad“

Vypracovala: Mária Manduchová

Predkladá:
Emil Dinga
starosta obce
Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Dvoranoch
Dňa: ..................Uznesením č. ............./2016
Vyhlásené vyvesením dňa: 26.05.2016
Nadobúda právoplatnosť dňa: .........................2016

Vo Veľkých Dvoranoch, dňa 25.05.2016
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