Záverečný účet Obce
Hrčeľ
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015

Predkladá : Rudolf Balog – starosta obce
Spracoval: Mária Šostáková
V Hrčeli dňa 26.5.2016
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 31. 5. 2016
Záverečný účet schválený OZ dňa 17. 6. 2016, uznesením č. 110/2016

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2015

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

5.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bolrozpočet obce na rok2015.
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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecnýmzastupiteľstvom dňa 28.11.2014 uznesením č. 310
Rozpočet bol zmenený štyri krát:
- prvá zmena schválená dňa 31.01.2015 starosta obce
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2015 starosta obce
- tretia zmena schválená dňa 30.09.2015 starosta obce
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2015 starosta obce
Rozpočet obce k 31.12.2015

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 subjektivitou
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
603688,00

Schválenýrozpočet
po poslednej
zmene
794988,00

593688,00
10000,00
0
0
594481,00

709974,00
62014,00
0
0
744763,09

242981,00
24500,00
3000,00
324000,00
+9207,00

267663,00
70775,00
3103,00
403222,09
+50224,91

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
794988,00

Skutočnosť k 31.12.2015
771187,03

% plnenia
96,93

Z rozpočtovaných celkových príjmov 794988,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 770587,03EUR, čo predstavuje 96,93 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
709974,00

Skutočnosť k 31.12.2015
695697,61

% plnenia
97,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 709974,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 695697,61 EUR, čo predstavuje 97,99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
242500,00

Skutočnosť k 31.12.2015
242219,80

% plnenia
99,88

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 226000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 225993,74 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12800,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015v sume12780,49EUR, čo
je 99,85 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume.11375,00EUR, dane zo stavieb boli
v sume 1405,47EUR a dane z bytov boli v sume 0EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 11786,01 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1087,59EUR.
K 31.12.2015obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8970,25 EUR.
Daň za psa 447,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 684,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2314,57 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
12956,00

Skutočnosť k 31.12.2015
12929,40

% plnenia
99,79

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1600,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015v sume 1579,79EUR, čo je
98,74 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 0 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 1579,79EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 9795,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015v sume 9792,65EUR, čo je
99,98 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
1551,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1544,71

% plnenia
99,59

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1551,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1544,71 EUR, čo predstavuje 99,59 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov454518,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
440548,41 EUR, čo predstavuje 96,93 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
Metodicko-pedag. centrum
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
MV SR
MV SR
UPSVaR
MV SR
IA MPSVR SR-Impl.agentúra
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
MŽP SR

Suma v EUR
Účel
332355,00 Norm. a nenorm.fin.prostr. ZŠ s
MŠ
34000,00 Havarie ZŠ
10840,76 Vzdelávanie ped.zamestnancov
8767,05 Prídavky na deti -záškoláci
16518,00 stravné
2921,60 Školské potreby
640,00 voľby
325,05 Regob-matrika
3132,34 § 52
54,00 Skladník CO
20322,86 TSP
10053,87 § 54
410,24 § 50j
76,80 Dobrovoľnícka služba
77,00 Spoločná úradovňa

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
23000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
23000,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 23000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 23000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 23000,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015v sume 23000,00EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
Účel
15000,00 Miestne komunikácie
8000,00 Dopravné ihrisko

MF SR
MV SR

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
62014,00

Skutočnosť k 31.12.2015
52014,00

% plnenia
83,87

Z rozpočtovaných finančných príjmov 62014,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 52014,00 EUR, čo predstavuje 83,87 % plnenie.
V roku 2015 bol prijatý úver v sume 52014,00 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
19.11.2015 uznesením č. 63
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 75 zo dňa 19.11.2015 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 3083,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 0 EUR. V roku
2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0 EUR v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
475,42

% plnenia
0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 475,42
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
475,42
EUR
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálovépríjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
744763,09

Skutočnosť k 31.12.2015
734820,68

% čerpania
98,67

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 744763,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 734820,68 EUR, čo predstavuje 98,67 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
267663,00

Skutočnosť k 31.12.2015
257742,33

% čerpania
96,29

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 267663,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 257742,33 EUR, čo predstavuje 96,29% 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 101708,00EUR bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2015v sume
92642,21EUR, čo je 91,09 % čerpanie.Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ŠJ,
TsP a aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 35570,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015v sume 35384,27 EUR,
čo je 99,48 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 126873,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015v sume126274,81
EUR, čo je 99,53 % čerpanie.Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, voda, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3462,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015v sume 3401,69 EUR, čo
predstavuje 98,26 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 50,00EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 39,35 EUR, čo
predstavuje 78,70 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
70775,00

Skutočnosť k 31.12.2015
70753,35

% čerpania
99,97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 70775,00 EUR bolo
k 31.12.2015 v sume 70753,35 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

skutočne

čerpané

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov /obecná studňa/
Z rozpočtovaných 1160,00EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1160,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Príprav. a projektová dokumentácia /
Z rozpočtovaných 5501,00EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 5498,95 EUR,
čo predstavuje 99,96 % čerpanie. /výstavba chodníkov, zateplenie KD, architektonické práce
OcU a MŠ, dopravné ihrisko/
c/realiz. stav. a technické zhodnotenie
Z rozpočtovaných 64114,00EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 64094,40
EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie. /dopravné ihrisko, cesta cintorín/
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
3103,00

Skutočnosť k 31.12.2015
3102,91

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 3103,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 3102,91 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. / splácanie istiny z prijatých úverov/
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
403222,09

Skutočnosť k 31.12.2015
403222,09

% čerpania
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 403222,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 403222,09 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
369385,08
EUR
Materská škola
33837,01
EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% čerpania
0
0
0
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

k 31.12.2015

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
696173,03
695697,61

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

475,42

660964,42
257742,33
403222,09

+35208,61
23000,00
23000,00

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0

70753,35
70753,35

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

0

-47753,35
-12544,74

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

-12544,74
52014,00

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

3102,91

48911,09
771187,03
734820,68
+36366,35
15000
+21366,35

Schodok rozpočtu v sume -12544,74 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 finančných operácií
12544,74 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 48911,09 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 12544,74 EUR
-

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 vylučujú :

-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 000,00 EUR, a to na :
rekonštrukciu miestnych komunikácií,
zostatok finančných operácií vo výške 21 366,35 € je zdrojom tvorby rezervného
fondu.

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.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
8188,72
21207,06
0

0

0
0
29395,78

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
254,50
603,90
0
0,03
577,17
0
0
0
281,26

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

772751,68

854083,11

Neobežný majetok spolu

636434,11

684377,46

324,84

159,84

Dlhodobý hmotný majetok

489774,56

537882,91

Dlhodobý finančný majetok

146334,71

146334,71

Obežný majetok spolu

135985,60

169111,08

0

0

83515,73

75173,42

0

0

Krátkodobé pohľadávky

8408,15

12800,26

Finančné účty

43961,72

80997,39

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

100,00

140,00

Časové rozlíšenie

331,97

594,57

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

772751,68

854083,11

Vlastné imanie

694968,04

704438,51

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

694968,04

704438,51

9146,69

74269,87

600,00

600,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

15000,00

Dlhodobé záväzky

254,50

282,26

Krátkodobé záväzky

5189,28

6373,61

Bankové úvery a výpomoci

3102,91

52014,00

Časové rozlíšenie

68636,95

75374,73

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

52014,00
1204,66
1769,03
3399,92
0

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorilav roku 2015 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Úver je
krátkodobý s dobou splatnosti do r. 2016, splátka úveru bude jednorazovo a splátky úrokov
mesačné.
Poskytovateľ
úveru

Účel

PRIMA Rekonštrukcia
Banka VO

Výška
prijatého
úveru

52014,00

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Biancozmenka

Zostatok
k 31.12.2015

52014,00

Splatnosť

r. 2016

8. 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 Smernicou o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Gréckokatolícka cirkev
Rímskokatolícka cirkev
Reformovaná kresťanká cirkev

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

350,00 €
350,00 €
350,00 €

350,00 €
350,00 €
350,00 €

0
0
0

-4-

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Smernicou o
dotáciách.

9. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

finančné usporiadanie voči zriadeným 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 právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Hrčeľ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

25812,00

25812,00

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Hrčeľ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

366355,00

332355,00

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

MV SR

Norm. a nenorm. fin. prostr. ZŠ s MŠ

MV SR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

332355,00

332355,00

0

Havárie ZŠ

34000,00

34000,00

0

Metodickopedag.
centrum
UPSVaR

Vzdelávanie ped. zamestnancov

10840,76

10840,76

0

8767,05

8767,05

0

UPSVaR

stravné

16518,00

16518,00

0

UPSVaR

Školské potreby

2921,60

2921,60

0

MV SR

voľby

640,00

640,00

0

MV SR

Regob-matrika

325,05

325,05

0

UPSVaR

§ 52

3132,34

3132,34

0

MV SR

Skladník CO

54,00

54,00

0

IA MPSVR
SR-Impl.
agentúra
UPSVaR

TSP

20322,86

20322,86

0

§ 54

10053,87

10053,87

0

UPSVaR

§ 50j

410,24

410,24

0

UPSVaR

Dobrovoľnícka služba

76,80

76,80

0

MŽP SR

Spoločná úradovňa

77,00

77,00

0

MF SR

Miestne komunikácie

15000,00

0

MV SR

Dopravné ihrisko

8000,00

8000,00

c)

Prídavky na deti -záškoláci

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s inou obcou
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s VUC

15000,00
0

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá prijatý programový rozpočet

Vypracovala: Mária Šostáková

V Hrčeli dňa 30.5.2016

Predkladá: Rudolf Balog

