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1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila
rozpočet na rok 2015 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
vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol zostavený ako nulový a finančné operácie boli zostavené ako
vyrovnané. Obec Žikava je zriaďovateľom Materskej školy v Žikave, ku ktorej patrí aj školská jedáleň.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 7.2.2015 uznesením č.17.
. Rozpočtové opatrenia:
1/2015 - schválené starostkou obce dňa 1.3.2015 - úprava o dotácie
2/2015 - schválené OcZ dňa 24.4.2015 uznesením č. 29
3/2015 - schválené starostkou obce dňa 30.4.2015 - § 17 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Žikava
4/2015 - schválené OcZ dňa 26.6.2015 uznesením č. 46
5/2015 – schválené starostkou obce dňa 29.6.2015 - úprava o dotácie + § 17 Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žikava
6/2015 – schválené starostkou obce dňa 31.7.2015 - úprava o dotácie
7/2015 – schválené OcZ dňa 28.8.2015 uznesením č. 55
8/2015 – schválené starostkou obce dňa 1.9.2015 - úprava o dotácie + § 17 Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žikava
9/2015 – schválené starostkou obce dňa 1.10.2015 - úprava o dotácie + § 17 Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žikava
10/2015 – schválené OcZ dňa 20.11.2015 uznesením č. 63
11/2015 - starostkou obce dňa 14.12.2015 - úprava o dotácie + § 17 Zásady hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce Žikava

Rozpočet obce k 31.12.2015 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
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166 955

Rozpočet
po zmenách
276 969

159 955
0
7 000
166 955

187 269
63 500
26 200
276 846

159 955
2 000
5 000

181 906
89 940
5 000

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2015 V €
Rozpočet na rok 2015
276 969

Skutočnosť k 31.12.2015
279 405

% plnenia
100,88

Skutočnosť k 31.12.2015
143 360,46

% plnenia
101,36

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
141 435

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 118 035 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 120 426,04 €, čo predstavuje plnenie na 102,03 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 15 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 15 460,91 €, čo je 98,48 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 074,35 €, dane zo stavieb boli v sume 4 386,56 €. K
31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 514,52 €.
c) Daň za psa 364,95 €. Pohľadávky na dani za psa k 31.12.2015 v sume 32€.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 92,96 €.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7 473,51 €. Pohľadávky k 31.12.2015 v
sume 436,04 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
18 420

Skutočnosť k 31.12.2015
18928,66

% plnenia
102,76

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 510 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 448,59 €, čo je 98,25 % plnenie.
Ide o príjem z príjem z prenajatých pozemkov v sume 710€ budov, priestorov a objektov v sume 2
380,61 € a príjem z prenájmu prístrojov a zariadení v sume 357,98 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 865,10 €, čo je 57,67 % plnenie.
c) Príjmy z predaja služieb
Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb - z rozpočtovaných 9 000€ bol skutočný príjem 9 323,22€,
čo predstavuje 103,59% plnenie. Na tejto položke sú účtované napr. poplatky ako stočné v sume 8
025€, cintorínske poplatky, poplatky za používanie DS, za vyhlasovanie, za hrobové miesta, za stravné
atď.
d) Ostatné príjmy
V roku 2015 boli vyúčtované dobropisy z energií v sume 3 061,43€.
3) Bežné príjmy - granty a transfery:
Rozpočet na rok 2015
27 414

Skutočnosť k 31.12.2015
27 415,88
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% plnenia
100,01

Obec prijala nasledovné granty a transfery na bežné výdavky:
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Poskytovateľ

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

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

-1Granty od
Hydroservice
s.r.o,, Pavel
Kúsek, Agrok
s.r.o, František
Magušin
Obvodný úrad
Nitra

-2Granty na zabezpečenie akcie "940.
výročie prvej písomnej zmienky o obci
Žikava"

-3-

Obvodný úrad
životného
prostredia Nitra
Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Nitra
Obvodný úrad
Nitra
Obvodný úrad
Nitra
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Nitriansky
samosprávny
kraj
Úrad vlády SR
Obvodný úrad
Nitra

Dotácia na bežné výdavky na prenesený
výkon štátnej správy na úseku registra
obyvateľov
Dotácia na bežné výdavky na prenesený
výkon štátnej správy na úseku ochrany
životného prostredia
Dotácia na bežné výdavky - mzdy,
odvody a ochranné pomôcky §54 o
službách zamestnanosti
Dotácia na bežné výdavky na
organizačno – technické zabezpečenie
referenda
Dotácia na refundáciu odmeny CO
skladníka – bežné výdavky
Dotácia na bežné výdavky na
zabezpečenie
činnosti preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
stavebného poriadku
Dotácia na bežné výdavky na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej
správy na vykonávanie pôsobnosti
špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie
Dotácia na bežné výdavky na kultúru

Dotácia na bežné výdavky rekonštrukcia MŠ
Dotácia na bežné výdavky na výchovu
a vzdelávanie žiakov MŠ, ktorí majú 1
rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

550,00€

0,00 €

168,63 €

168,63 €

0,00 €

47,84 €

47,84 €

0,00 €

5 505,70 €

5 505,70 €

00,00 €

640,00 €

436,83 €

203,17 €

26,40 €

26,40 €

0,00 €

475,23

475,23

0,00 €

22,08 €

22,08 €

0,00 €

600,00 €

600,00 €

0,00 €

19 000,00€

19 000,00€

0,00€

380,00 €

380,00€

0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
63 500

5

-5-

550,00 €

4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
63 500

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

% plnenia
100

Obec prijala nasledovné granty a transfery na kapitálové výdavky:
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

-2-1Ministerstvo
financií SR
Úrad vlády SR
Ministerstvo
vnútra SR

-3-

Dotácia na individuálne potreby obcí kapitálová dotácia na rekonštrukciu
obecného úradu
Dotácia na kapitálové výdavky vybudovanie multifunkčného ihriska
Dotácia na kapitálové výdavky vybudovanie kamerového sytému

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

13 500,00 €

13 500,00 €

0,00 €

40 000,00€

40 000,00€

0,00€

10 000,00€

10 000,00€

0,00€

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
26 200

Skutočnosť k 31.12.2015
26 200

% plnenia
100

Prevod z RF v sume 4 200€ a prevod z fondu rozvoja obce v sume 7 000€ bol použitý na úhradu úveru
v sume 5 000€, spolufinancovanie kamerového systému 2 000€, spolufinancovanie rekonštrukcie
obecného úradu 1 500€, projektová dokumentácia na komunitné centrum 2 700€, úver vo výške 15
000€ bol použitý na spolufinancovanie multifunkčného ihriska.

3. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2015 V €
Rozpočet na rok 2015
276 846

Skutočnosť k 31.12.2015
259 746,87

% plnenia
93,82

Skutočnosť k 31.12.2015
165 273,66

% plnenia
90,86

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
181 906
v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

01.1.1. - Výkonné a zákonodarné orgány
01.1.2 – Finančné a rozpočtové záležitosti
01.6.0 - Všeobecné verejné služby
01.7.0 - Transakcie verejného dlhu
03.2.0 - Ochrana pred požiarmi
04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť
04.5.1 - Cestná doprava
05.1.0 - Nakladanie s odpadmi
05.2.0 - Nakladanie s odpadovými vodami

67 355
2 003
640
1 050
90
6 666
3 170
10 441
22 619
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Skutočnosť
60 919,20
1 764,48
640,00
826,98
0,00
6 842,35
286,43
9 838,86
21 669,02

% plnenia
90,44
88,09
100,00
78,76
0,00
102,65
9,04
94,23
95,80

06.3.0 - Zásobovanie vodou
06.4.0 - Verejné osvetlenie
08.2.0 - Kultúrne služby
08.4.0 - Náboženské a iné spol. služby
09.1.1.1 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou
09.6.0.1 - Vedľajšie služby - predprimárne
vzdelávanie

gghhSPOLU:

268
3 450
8 514
1 660
43 890

267,37
1 659,21
7 708,36
1010,65
42 841,32

99,76
48,09
90,54
60,88
97,61

10 090

8 999,43

89,19

181 906

165 273,66

90,86

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 57 344 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 56 060,34 €, čo je 97,76 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky, príplatky a odmeny starostky obce, hlavnej kontrolórky obce,
pracovníčky OcÚ, pracovníka ČOV, pracovníkov MŠ a ŠJ, pracovníkov § 54 - ÚPSVaR.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 20 154 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 19 168,82 €, čo je 95,11 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa, z odmien
poslancov OcZ a DoVP.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 100 811 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 86 967,82 €, čo je 86,27 %
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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 547 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 sume 2 249,70€, čo predstavuje
88,33% čerpanie. Na spoločný stavený úrad, vianočné poukážky pre dôchodcov, príspevok pre MS
SČK., členské príspevky, dočasná PN.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 1 050 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 826,98 €.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
89 940

Skutočnosť k 31.12.2015
89 473,21

% plnenia
99,48

v tom :
Funkčná klasifikácia
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
18 540
18 550,52
100,06
Projektová dokumentácia - komunitné centrum 3540€, rekonštrukcia budovy OcÚ 15 010,52€
Funkčná klasifikácia
03.6.0 Verený poriadok a bezpečnosť
Kamerový systém

rozpočet
12 000

skutočnosť
12 002,40

% plnenia
100,02

Funkčná klasifikácia
08.2.0 Kultúrne služby
Multifunčné ihrisko

rozpočet
59 400

skutočnosť
58 920,29

% plnenia
99,19
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
5 000

Skutočnosť k 31.12.2015
5 000,00

% plnenia
100,00

Suma 5 000€ bola rozpočtovaná na splátku istiny.

4. POUŽITIE PREBYTKU ( VYSPORIADANIE SCHODKU HOSPODÁRENIA ZA ROK
2015

SKUTOČNOSŤ K 31.12.2015
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
BR + KR SPOLU:
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET SPOLU

PRÍJMY
189 705,00 €
63 500,00 €
253 205,00 €
26 200,00 €
279 405,00 €

VÝDAVKY
- 165 273,66 €
- 89 473,21 €
254 746,87 €
5 000,00 €
259 746,87 €

+ PREBYTOK/
- SCHODOK
+24 431,34 €
- 25 973,21 €
- 1 541,87 €
+21 200,00 €
+19 658,13 €

Prebytok rozpočtu v sume 8 458,13 (19 658,13€ - 11 200€ - (použite fondov v priebehu roka
čiastočná úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie - komunitné centrum (2 700,00€
z fondov obce), na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy obecného úradu (1 500,00€ z
fondov obce), na úhradu istiny (5 000,00€ z fondov obce),na spolufinancovanie vybudovania
kamerového systému (2 000,00€ z fondov obce)) navrhujeme rozdeliť nasledovne
1)

na tvorbu rezervného fondu vo výške 10% v sume 845,81€

2)

na tvorbu fondu rozvoja a rezerv vo výške 90% v sume 7 612,32€

Sumu 11 200€ vrátiť do fondov obce podľa čerpania.

5. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom
bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku hospodárenia

Suma v EUR
6 824,26
167,00
8

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

4 200

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

2 791,26

Fond rozvoja a rezerv
Obec vytvára ďalší peňažný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Fond rozvoja obce vedie na
samostatnom bankovom účte spolu s rezervným fondom. O použití fondu rozvoja obce rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.

Fond rozvoja obce
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky (prebytok FO)
Úbytky - použitie rezervného fondu
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
504,52
1 499,29
5 000,00
7 000,00

3,81

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015

Suma v EUR
53,89

Prírastky - povinný prídel -

%

353,55

- povinný prídel -

%

/
/

- ostatné prírastky

/

Úbytky - závodné stravovanie

330,00

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné

/

- ostatné úbytky

/
77,44

KZ k 31.12.2014

6 . BILANCIA AKTÍV A PASÍV /v eur/
AKTÍVA
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Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

2 076 157,17

2 059 137,53

Neobežný majetok spolu

2 056 099,68

2 032 894,59

/

/

Dlhodobý hmotný majetok

1 952 978,35

1 929 773,26

Dlhodobý finančný majetok

103 121,33

103 121,33

Obežný majetok spolu

19 467,72

25 644,86

487,39

985,57

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

/

/

Dlhodobé pohľadávky

/

/

Krátkodobé pohľadávky

4 455,91

1 911,65

Finančné účty

14 524,42

22 747,64

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

/

/

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

/

/

589,77

598,08

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

2 076 157,17

2 059 137,53

448 982,28

451 083,28

Oceňovacie rozdiely

/

/

Fondy

/

/

Výsledok hospodárenia

448 982,28

451 083,28

Záväzky

34 517,16

49 954,54

650

650

/

/

53,89

227,44

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky

8 813,27

14 077,10

Bankové úvery a výpomoci

25 000,00

35 000,00

1 592 657,73

1 558 099,71

Časové rozlíšenie

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči banke
- voči dodávateľom
- prijaté preddavky
- iné záväzky
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
- voči daň. úradu

35 000,00 €
6 734,45 €
154,18 €
375,36 €
4 147,53 €
2 285,02 €
380,56 €

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2024. V roku
2015 bol prijatý úver 15 000€ na spolufinancovanie multifunkčného ihriska. Splátky úveru sú
vykonávané priebežne, kreditnými obratmi na účte. Splátky úrokov sú mesačné.
P.
č.
1.

Výška prijatého
úveru
r. 2009 -80 546,-EUR
r. 2010 - navýšenie na
sumu 96 446,-EUR

Výška
úroku
revizibilná

Zabezpečenie
úveru
Bianco zmenka

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2015
35 000,00 €
r. 2024

8. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

9. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH
PRÍJEMCOV
Obec v roku 2015 neposkytla žiadne záruky.

10. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Obec neprevádza žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI
a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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c.
d.
e.
f.

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, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá zriadené ani založené žiadne právnické osoby.
b.
Finančné usporiadané voči ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom:
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2006 poskytovaní finančných príspevkov
neziskovým organizáciám obce, ktoré plnia úlohy v záujme občanov.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Miestny spolok Slovenského
červeného kríža v Žikave –
bežné výdavky

100,00 €

92,02€

7,98€

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2006.
c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

Obvodný úrad
Nitra

Dotácia na bežné výdavky na výchovu
a vzdelávanie žiakov MŠ, ktorí majú 1
rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky
Dotácia na bežné výdavky na prenesený
výkon štátnej správy na úseku registra
obyvateľov
Dotácia na bežné výdavky na prenesený
výkon štátnej správy na úseku ochrany
životného prostredia
Dotácia na bežné výdavky - mzdy,

Obvodný úrad
Nitra
Obvodný úrad
životného
prostredia Nitra
Úrad práce,

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
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Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

380,00 €

380,00€

0,00 €

168,63 €

168,63 €

0,00 €

47,84 €

47,84 €

0,00 €

sociálnych vecí
a rodiny Nitra
Obvodný úrad
Nitra
Obvodný úrad
Nitra
Ministerstvo
financii SR
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Úrad vlády SR
Úrad vlády SR
Ministerstvo
vnútra SR

odvody a ochranné pomôcky §54 o
službách zamestnanosti
Dotácia na bežné výdavky na
organizačno – technické zabezpečenie
referenda
Dotácia na refundáciu odmeny CO
skladníka – bežné výdavky
Dotácia na individuálne potreby obcí kapitálová dotácia na rekonštrukciu
ibecného úradu
Dotácia na bežné výdavky na
zabezpečenie
činnosti preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
stavebného poriadku
Dotácia na bežné výdavky na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej
správy na vykonávanie pôsobnosti
špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie
Dotácia na kapitálové výdavky vybudovanie multifunkčného ihriska
Dotácia na bežné výdavky rekonštrukcia MŠ
Dotácia na kapitálové výdavky vybudovanie kamerového sytému

5 505,70 €

5 505,70 €

00,00 €

640,00 €

436,83 €

203,17 €

26,40 €

26,40 €

0,00 €

13 500,00 €

13 500,00 €

0,00 €

475,23

475,23

0,00 €

22,08 €

22,08 €

0,00 €

40 000,00€

40 000,00€

0,00€

19 000,00€

19 000,00€

0,00€

12 000,00€

12 000,00€

0,00€

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Dotácia na bežné výdavky
na kultúru

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
600,00 €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
600,00 €

Vypracovala: Kunská Ľudmila

V Žikave dňa 29.05.2015
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Rozdiel
0

12. NÁVRH NA UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok rozpočtu v sume 8 458,13 (19 658,13€ - 11 200€ -(použite fondov v priebehu roka)
navrhujeme rozdeliť nasledovne

1)

na tvorbu rezervného fondu vo výške 10% v sume 845,81€

2)

na tvorbu fondu rozvoja a rezerv vo výške 90% v sume 7 612,32€

Sumu 11 200€ vrátiť do fondov obce podľa čerpania.
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