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NÁVRH

Záverečný účet Obce MOJŠ za rok 2015.
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 zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2014 uznesením
č.02/02/2014 bod II./3. Použitie finančných prostriedkov z peňažného fondu bolo na základe
schválenia Obecným zastupiteľstvom v Mojši.
Úpravy rozpočtu:
Dňa 23.01.2015 uznesením číslo 03/03/2015 bod II./4 schválilo použitie tvorby peňažného
fondu na bežné výdavky, na úhradu právnych služieb
Dňa 24.09.2015 uznesením číslo 13/13/2015 bod II./7,8
Dňa 27.11.2015 uznesením číslo 15/15/2015 bod II./4
Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách
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

315700

Rozpočet
po zmenách
528654,94

315700
0
0
0
315700

339127,87
7000,00
182527,07
0
528654,94

292900
0
22800
0
0

409128,02
96726,92
22800,00
0
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR
Rozpočet na rok 2015
339127,87

Skutočnosť k 31.12.2015
413718,72

% plnenia
100,28
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1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
274325

Skutočnosť k 31.12.2015
300890,88

% plnenia
110,00

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 193650,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 201191,18 EUR, čo predstavuje plnenie na
104 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 61275 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 78768,59 EUR, čo je
129,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17046,57 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 61217,32 EUR a dane z bytov boli v sume 504,70 EUR.
c) Daň za psa: rozpočet 700,00 skutočnosť 999,00 EUR plnenie 143%
d) Daň za užívanie verejného priestranstva: rozpočet 200,00 skutočnosť 156,00 EUR
plnenie 78%
e) Daň za nevýherné hracie prístroje: 0,00 EUR
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: rozpočet 18500,00 skutočnosť
19776,11 EUR plnenie 107%
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na daňových príjmoch 3756,50 EUR.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
57900

Skutočnosť k 31.12.2015
105598,30

% plnenia
182

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 42300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 42650,61 EUR, čo je
101 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov (hrobové miesta) v sume 550,00 EUR a
príjem z prenajatých budov (nájomné byty) 38583,48 EUR plus nájom z priestorov a objektov
v sume 3517,13 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
- správne poplatky rozpočet 4100,00 EUR skutočnosť 4823,66 EUR plnenie 117 %
- pokuty, penále 44899,99 EUR (ŽSR).
- poplatky za služby rozpočtovaných 7000 EUR bol skutočný príjem 6744,52 EUR
plnenie 96 %
- úroky z bankových účtov 3561,62 EUR
- z dobropisov a vratiek rozpočet 2800 EUR skutočný príjem 2917,90 EUR plnenie 104 %
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2015
13902,87

Skutočnosť k 31.12.2015
14229,54

% plnenia
102,00

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
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P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poskytovateľ
OkÚ školský odbor ŽA
OkÚ vnútorná správa ŽA
OkÚ životné prostredie ŽA
OkÚ cestná doprava a PK
ŽA
OkÚ civilná ochrana ŽA
OkÚ organizačný odbor ŽA
DOXXbet
Swietelský
MŠ – nadácia 2% z daní
Nadácia Pontis KIA
Nadácia Pontis KIA

Suma v EUR
1899,00
289,74
82,20
37,93
54,00
640,00
300,00
500,00
326,67
100,00
3000,00

Účel
MŠ - energie, réžia obedy
Register obyvateľov
Likvidácia odpadu
Dopravné značky
Odmena pre skladníka CO
referendum
hody
hody
Nákup hračiek
Dobrovoľníci - natieranie lávky
Hody

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich určeným účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
7000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
7000,00

% plnenia
100,00

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR.
b) Granty a transfery
Skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 7000,00 EUR.
V roku 2015 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.

Poskytovateľ dotácie

1.
2.

Nadácia Pontis KIA

Suma v EUR

Investičná akcia

7000,00 Vybudovanie oddychovej zóny

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
182527,07
117201,34
Textová časť – príjmové finančné operácie:

% plnenia
64,00

Prevedená čiastka z peňažného fondu bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Mojši
nasledovne:
- Uznesenie č.03/03/2015 bod II./4 zo dňa 23.01.2015
- Uznesenie č.13/13/2015, bod II./7 zo dňa 24.09.2015
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
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Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia
0

0

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Centrum voľného času
0,00 EUR
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
0

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Centrum voľného času
0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR
Rozpočet na rok 2015
528654,94

Skutočnosť k 31.12.2015
473997,95

% plnenia
90,00

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
409128,02

Skutočnosť k 31.12.2015
413160,16

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Šport, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
254779,89
4150,00
2337,93
20032,20
19500,00
21225,00
79503,00
3150,00
409128,02

% plnenia
101,00
Skutočnosť
262627,16
3680,80
2210,16
18829,81
18319,31
22936,15
76296,13
3219,67
413160,16

% plnenia
103,00
89,00
95,00
94,00
94,00
108,00
97,00
102,00
101,00

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 112746,95 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 112578,90
EUR, čo je 100,00% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, zástupcu
starostu, pracovníkov obecného úradu, opatrovateľskej služby, pracovníkov školstva
s výnimkou právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 65414,46 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 65867,80
EUR, čo je 101,00 % čerpanie.
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 212366,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 217642,20
EUR, čo je 102,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu
ako sú energie, vodné stočné, pohonné hmoty, oleje, údržba dopravných prostriedkov, rutinná
a štandardná údržba objektov, právne služby, odvoz komunálneho odpadu, réžia za obedy
MŠ, stravné, kultúrne podujatia, školenia, propagácia, poistenie objektov a dopravných
prostriedkov, odmeny poslancov, poplatky banke, zrážková daň z úrokov. Z celkovej čiastky
bolo vyplatené 89800,15 EUR a 12580,00EUR za právne služby vo veci doplatenia daní a
sankcii ŽSR.
Uznesenie č.03/03/2015 bod II./4 zo dňa 23.01.2015 schválené OcZ v Mojši použitie na bežné
výdavky (89800,15 EUR).
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10827,21 EUR,
čo predstavuje 93,00 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom z ŠFRB
Z rozpočtovaných 7000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 6244,05 EUR,
čo predstavuje 89,00 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
96726,92

Skutočnosť k 31.12.2015
37605,64

% plnenia
39,00

v tom :
- Uznesenie č.13/13/2015, bod II./7,8 zo dňa 24.09.2015 použité na kapitálové výdavky:
Výmena garážových brán na budove HZ vo výške 8894,14 EUR
Ocenenie pozemkov pod cestný OOM 300,00 EUR
Prekládka elektrického stĺpa pri MŠ 5501,23 EUR
Budovanie oddychovej zóny z vlastných zdrojov 8623,31 EUR
Rozšírenie hniezd miestneho rozhlasu 806,58 EUR
Výmena kúrenia v dome smútku 2425,93 EUR
Geodetické zameranie rozšírenia ihriska 850,00 EUR
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Šport, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Sociálne zabezpečenie
Spolu

rozpočet
0,00
8894,14
69783,54
0,00
0,00
18049,24

skutočnosť
850,00
8894,14
300,00
0,00
5501,23
21968,87

% plnenia
0,00
100,00
3,00
0,00
0,00
121,71

96726,92

37605,64

39,00

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky verejnej správy
- Geodetické zameranie rozšírenia ihriska
b) Verejný poriadok a bezpečnosť
- Výmena garážových brán na budove hasičskej zbrojnice
7

c) Ekonomická oblasť - cestná doprava
- Ocenenie pozemkov pod cestný obchvat obce Mojš, plánované bolo aj vykupovanie
pozemkov, ktoré sa neuskutočnilo
d) Ochrana životného prostredia
- Neboli žiadne investičné akcie
e) Bývanie a občianska vybavenosť
- Elektrický stĺp a prekládka elektrického vedenia zo strechy MŠ
f) Šport, kultúra a náboženstvo
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Vybudovanie oddychovej zóny v hodnote 17506,40 EUR, pričom 7000,00 EUR
prispela Nadácia Pontis KIA a 10506,40 EUR z vlastných zdrojov
- Rozšírenie miestneho rozhlasu 806,58
- Výmena gamatiek za ústredné kúrenie v budove domu smútku 3655,89 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
22800

Skutočnosť k 31.12.2015
23232,15

% plnenia
102,00

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 22800 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 23232,15 EUR, čo predstavuje 102,00 %.
Výška úveru k 31.12.2015 je 603225,73 EUR.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
0,00
0,00

% plnenia
0,00

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0,00

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2015

413718,72
413718,72

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

413160,16
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z toho : bežné výdavky obce

413160,16

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

558,56
7000

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

7000

kapitálové príjmy RO

0

37605,64

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

37605,64

kapitálové výdavky RO

0

Kapitálový rozpočet

-30605,64

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-30047,08
2620,80
-32667,88
117201,34
23232,15
93969,19
537920,06
473997,95
63922,11
2620,80
61301,31

Navýšenie schodku (nevyčerpané FP zo ŠR, fond údržby)
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 ,fond údržby
Upravené hospodárenie obce

Riešenie hospodárenia obce:
Prebytok rozpočtu v sume 63922,11 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,
sa znižuje o:
- nevyčerpané prostriedky tvorené v roku 2015 z fondu prevádzky, údržby a opráv (BD)
podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v sume 2620,80 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu fondov za rok 2015
nasledovne:
-

tvorbu rezervného fondu podľa zák. č. 583/2004 §15 ods.(10%)
Tvorbu peňažného fondu podľa zák. č. 583/2004 §15 ods.1,písm.1

6130,13 EUR
55171,18 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný a peňažný fond
Obec v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. má vytvorený:
-rezervný fond je vedený na samostatnom bankovom účte v SBERbank, a.s., zostatok
k 31.12.2015 je 112491,84 EUR
-peňažný fond je vedený na samostatnom účte v PRIMA banke, a.s., zostatok
k 31.12.2015 je 378150,11 EUR
Fond rezervný a peňažný

Suma v EUR
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ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky - úroky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- použitie peňažného fondu:
- garážové brány na HZ
- ocenenie pozemkov pod cestný OOM
- prekládka elektrického vedenie MŠ
- oddychová zóna
- rozšírenie MR
- výmena kúrenia DS
- geodetické zameranie ihriska
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky – zrážková daň, popl.
KZ k 31.12.2015

168188,04
347648,14
2688,40
0,00
27401,19
8894,14
300,00
5501,23
8623,31
806,58
2425,93
850,00
0,00
481,44
490641,95

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
546,64
851,34

1397,98

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

3072907,13

2903098,50

Neobežný majetok spolu

2351969,53

2232801,17

3445,00

2665

Dlhodobý hmotný majetok

2256145,85

2137757,49

Dlhodobý finančný majetok

92378,68

92378,68

Obežný majetok spolu

720650,22

669492,50

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

495
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

8260,20

8573,84

712390,02

660423,66

287,38

804,83

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

3072907,13

2903098,50

Vlastné imanie

1745559,97

1721222,76

Výsledok hospodárenia

1745559,97

1721222,76

Záväzky

761118,26

655013,48

480,00

0,00

Dlhodobé záväzky

627004,52

604623,71

Krátkodobé záväzky

133633,74

50389,77

566228,90

526862,26

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy na audit
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje záväzky voči:
- dodávateľom
7774,67 €
- zamestnancom
8474,76 €
- odvody SP a ZP
5426,53 €
- daňovému úradu
- iné záväzky
- (jednorazové príspevky BD, fond údržby BD,
(sporenie, rozkopové povolenia)

1071,69 €
27642,12 €

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere zo ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2038, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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P.č.
1.

Výška prijatého Výška úroku Zabezpečenie
úveru
úveru
746564,43 6244,05
Záložné právo na
bytový dom 199

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2015
603225,73
r. 2038

2.
3.
4.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

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 sú lad e so VZN č. 24/2011 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
- kapitálové výdavky
-1-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Jednota dôchodcov Slovenska v Mojši

600 EUR

600 EUR

0

Telovýchovná jednota „ROZVOJ“ Mojš

3600 EUR

3600 EUR

0

JUVENTA Centrum voľného času

5500 EUR

5500 EUR

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-4-

Fyzickým osobám Milovi Dušanovi, Milovi Rastislavovi a Kulišovi Ľubošovi boli
schválené čiastky vyplácané cez pokladňu obecného úradu na základe predložených
registračných listín súťaží a bločkov za nákup PHM, nakoľko používajú súkromné
motorové vozidlá.
K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie (prílohy č.2,3,4 ), ktoré boli poskytnuté v súlade
so VZN č.24/2011 o dotáciách.

10 . 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
12

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Príspevková
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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- prostriedky vlastné
Príspevková
organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

OkÚ

Pôsobnosť pre miestne

CDaPK ŽA

a účelové komunikácie

OkÚ ŽP ŽA Starostlivosť o životné

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

37,93

0

82,20

82,20

0

289,74

289,74

0

1899,00

1899,00

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

37,93

-5-

prostredie
OkÚ odbor

Hlásenie pobytu občanov

vnútornej

a registra obyvateľov

správy ŽA
OkÚ odbor

Vzdelávanie detí MŠ 1 rok

školstva ŽA

pred školskou dochádzkou

OkÚ odbor

Odmena skladníkovi CO

54,00

54,00

0

referendum

640,00

640,00

0

CO
OkÚ odbor
organizačný
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
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Obec

Spoločný stavebný Na základe zmluvy
úrad Teplička nad 732,00 €
Váhom

Obec

e)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

732,00

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

12. Hodnotenie plnenia programov obce – obec neúčtuje v programovom
rozpočte.
V Mojši, dňa 04.02.2016
Vypracovala: Alena Pazúrová

Ing. Štefan Svetko
starosta obce

Návrh záverečného účtu zverejnený odo dňa 24.02.2016 do 11.03.2016
Záverečný účet obce Mojš schválený Obecným zastupiteľstvom v Mojši bez výhrad dňa
16.06.2016 uznesením číslo: 06/06/2016/II/4
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