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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. Bežný  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 28.01.2015 uznesením.č.3/1-2015. 
Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena   schválená dňa 01.04.2015 uznesením č. 24/2-2015
- druhá zmena schválená dňa 10.06.2015 uznesením č. 29/3-2015
- tretia zmena  schválená dňa 28.10.2015 uznesením č. 57/5-2015
- štvrtá zmena schválená dňa 28.10.2015 uznesením č. 58/5-2015
- piata zmena  schválená dňa 09.12.2015 uznesením č. 76/6-2015

Rozpočet obce k 31.12.2015 

Schválený 
rozpočet 

Schválený
rozpočet 

po poslednej
zmene

Príjmy celkom
z toho :          1 234 308       1 515 527 
Bežné príjmy        1 097 099  1 114 298
Kapitálové príjmy   269 226
Finančné príjmy          110 709   105 503
Príjmy RO s právnou subjektivitou            26 500    26 500
Výdavky celkom
z toho :     1 234 308      1 287 801
Bežné výdavky        471 371  501 233
Kapitálové výdavky       263 646         290 891
Finančné výdavky         18 012           18 021
Výdavky RO s právnou subjekivitou           481 279         477 656
Rozpočet  obce    2 468 616      2 803 328
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
1 515 527             1 523 398,71           100,52

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 515 527 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1 523 398,71 EUR, čo predstavuje  100,52 % plnenie. 

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
1 114 298 1 114 298,03           100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 114 298 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 
1 114 298,03  EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. 

a) daňové príjmy 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
661 792        661 791,44                      100,00        

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v sume  552 260  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume  552 259,57 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %. 

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 69 226 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 69 225,95 EUR, čo je
100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 35 471,91 EUR, dane zo stavieb boli
v sume  33 435,30  EUR  a dane  z bytov  v sume  318,74  EUR.  K 31.12.2015  obec  eviduje
pohľadávky na dani  z  nehnuteľností  v sume 276,98 EUR,  pohľadávky za  komunálny odpad
v sume 859,45 EUR a pohľadávky za psa 64 EUR. 
Daň za psa  1891,99 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 100 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 38 206,84 EUR
Daň z ubytovania 107, 09 EUR

b) nedaňové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
97 208                 97 208,03             100,00     

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 55 566 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 55 566,24 EUR, čo je 
100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých bytov sume 52 813,68 EUR,
príjem  z prenajatých  pozemkov  a hrobových  miest  vo  výške  747,44  EUR  a  z prenajatých
budov, objektov vo výške 2 005,12 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 32 677 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 32 676,29 EUR, čo je 
100,00 % plnenie. 
Prevažnú  časť prímov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za matričnú činnosť, stavebnú 
činnosť vo výške  6 187,65 EUR,  príjem z pokút 65 EUR, poplatky z nepriemyselného 
a náhodného predaja služieb vo výške 26 423 64 EUR, a to: dopravné fekál,  multicár,  za služby 
domu smútku, zo vstupného ( ples) príjem za detský tábor, poplatok za vyhlasovanie v miestnom
rozhlase, príjem z predaja monografie, príjem zo xeroxovania , z registrácie čitateľov, príjem 
z recyklačného fondu, príjem za donášku obedov, z umiestnenia reklamy.
Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných  138 EUR bol skutočný príjem vo výške 138,85 EUR, z prijatých bankových 
úrokov na účtoch obce. 
Iné nedaňové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
8 965                 8 965,50              99,99          

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 965 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
8 965,50 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie. 
Medzi  iné  nedaňové  príjmy  boli  rozpočtované  príjmy  z dobropisov,  refundácie,  z nároku  na
náhradu, výťažku z lotérií a podobných hier, z náhrad poistného plnenia. 

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 355 160 EUR bol skutočný príjem v sume  355 159,71
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Okresný úrad - odbor školstva          334 506,00 školstvo-prenesené kompetencie
Okresný úrad - odbor školstva              2 496,00 dotácia na materskú školku
Ministerstvo vnútra SR              4 000,78 matričná činnosť
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR              2 087,85 stavebná činnosť 
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR                   96,98 špeciálny stav.úrad-účelov.komun
Okresný úrad - odbor ŽP                 210,19 starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR                 740,85 register  obyvateľstva
ÚPSVaR Trenčín              2 958,33 zamestnanosť § 54
Ministerstvo kultúry SR              4 700,00 reštaurova.sochy sv.J.Nepomucky
Okresný úrad Trenčín                   32,76 transfer na vojnové hroby
Ministerstvo vnútra  SR                 564,97 referendum
Obec Mníchova Lehota              2 000,00 transfer na činnosť hasičsk. zboru
Párty Partners, s.r.o.                 300,00 grant-oprava parkoviska
Gašparová Vladimíra                   30,00 grant-deň detí
Rím.- kat. farský úrad Soblahov                 435,00 grant-socha sv.j.Nepomuckeho

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
269 226 269 225,84             100,00

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 
Z rozpočtovaných  880 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 z predaja pozemku sume 
880 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Kapitálový príjem na rekonštrukciu kotolne ZŠ s MŠ 
Z rozpočtovaných 50 000 EUR  bol skutočný príjem k 31.12.2015 na rekonštrukciu kotolne v ZŠ
s MŠ v sume 50 000 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Výstavba chodníka s premostením cez potok
Kapitálový príjem na výstavbu chodníka s premostením cez potok bol rozpočtovaný v sume 
10 000 EUR  a skutočnosť k 31.12.2015 bola 10 000 EUR.

Nenávratný finančný príspevok Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov 
Projekt Modernizácia  verejného osvetlenia v obci Soblahov  bol rozpočtovaný v sume 
208 346 EUR a skutočne prijaté finančné prostriedky na modernizáciu VO v obci boli 
208  345,84  EUR  (  zdroje  Európsky  fond  regionálneho  rozvoja  186  414,68  EUR  a Štátny
rozpočet SR  21 931,16 EUR).
 
Príjmové finančné operácie: 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
105 503 105 503,06              100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 105 503 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 
105 503,06 čo predstavuje  100,00% plnenie. 

V roku 2015 bola súčasťou príjmových finančných operácií nevyčerpaná dotácia normatívnych
finančných prostriedkov na prenesené kompetencie v roku 2014 vo výške 3 979,77 EUR, ktoré
boli čerpané do 31.3.2015 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy rozpočtovou organizáciou ZŠ s MŠ Soblahov. Zároveň súčasťou finančných operácií
bola  aj  nevyčerpaná  dotácia  z r.  2014  poskytnutá  na  Výmenu  okien  telocvične  v ZŠ  s MŠ
Soblahov vo výške 30 000 EUR.
Uznesením obecného  zastupiteľstva  č.  27/3-2015 zo  dňa  10.6.2015  bola  schválená  tvorba  a
čerpanie rezervného fondu v sume 71 523,29 EUR na úhradu kapitálových výdavkov, obstaranie
dlhodobého majetku. 
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3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia

26 500           34 371,78                    119,26

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 26 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
 34 371,78 EUR, čo predstavuje  129,70 % plnenie. 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
Základná škola  s MŠ  Soblahov  príjem k 31.12.2015 vo výške 34 371,78  EUR – tvorili ho 
príjmy z prenájmu telocvične,  príjem zo školského bytu, príjem MŠ a ŠKD, iný príjem zo ŠJ za 
vlastných stravníkov a cudzích stravníkov a z prenájmu ŠJ.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania
1 287 801             1 274 971,85                99,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 287 801 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015
v sume 1 274 971,85 EUR, čo predstavuje  99,00 % čerpanie. 

1. Bežné výdavky 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania
501 233         501 230,27                        100,00 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 501 233 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume
501 230,27  EUR, čo predstavuje  100,00 % 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 125 414 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 125 414,54 EUR,
čo  je  100,00  %  čerpanie.  Patria  sem  mzdové  prostriedky  pracovníkov  obecného  úradu,
kontrolóra  obce,  stavebného  úradu,  knižnice,  galérie  na  povale,  pracovníkov  v miestnom
hospodárstve,  aktivačných  pracovníkov,  odmeny  poslancov   a  komisií  pri  obecnom
zastupiteľstve, odmeny zástupcovi starostu a dohody o vykonaní prác v oblasti kultúry, obecnej
kroniky,  samosprávy,  miestneho  hospodárstva,  v oblasti  sociálnej  pomoci,  odmeny  spojené
s vykonaním referenda.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných  45 873 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 45 872,44 EUR, čo
je 100,00 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa
do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 254 806 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 254 802,98 EUR,
čo  je  100  % čerpanie.  Ide  o neinvestičné  výdavky  obce  ako  sú  cestovné  náhrady,  energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 71 008 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 71 008,17 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
Splácanie  úrokov  a ostatné  platby  súvisiace  s úvermi,  pôžičkami  a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných  4 132 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 vo výške 4 132,14 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie. 

2) Kapitálové výdavky :
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania
290  891                290  891,40                  100,00  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 290 891 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015
v sume 290 891,40 EUR, čo predstavuje  100  % čerpanie. 

Čerpanie  jednotlivých rozpočtových položiek  kapitálového rozpočtu  je  prílohou Záverečného
účtu. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

a) Rekonštrukcia kotolne v ZŠ s MŠ
Z rozpočtovaných  69 990 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 69 990 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Zdrojmi financovania boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR
vo výške 50 000 EUR a vlastné zdroje vo výške 19 990 EUR 

b) Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov 
Z rozpočtovaných   220 091 EUR bolo  skutočne  vyčerpané  k 31.12.2014 v sume 220 091,40
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
- realizačný projekt Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov 780 EUR
- realizácia verejného osvetlenia v obci 219 311,40 EUR. Zdrojmi financovania boli poskytnuté 
finančné prostriedky z EÚ vo výške 186 414,68 EUR, zo ŠR vo výške 21 931,16 a použité
vlastné finančné prostriedky vo výške 10 965,56 EUR

 c )Prípravná a projektová dokumentácia chodníkov v obci
Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 810 EUR boli k 31.12.2015 vyčerpané v sume 810 
EUR,  a to na predrealizačné zameranie parcely. č. 5109/1 vo výške 150 EUR a na  projekt pre 
stavebné povolenie na navrhovaný chodník vo výške 660 EUR.
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3) Výdavkové finančné operácie :
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania

18 021            18 020,82                      100,00     

Z rozpočtovaných 18 021  EUR na splácanie istiny z prijatých bankových úverov bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2015 vo výške 18 020,82 EUR – splácanie istiny úveru zo ŠFRB. 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

 Bežné výdavky 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania

477 656              464 829, 36               97,31   

Z rozpočtovaných  bežných  výdavkov  vo  výške  477 656  EUR  bolo  skutočne  čerpané
k 31.12.2015 v sume 464 829,36 EUR, čo predstavuje  97,31 % čerpanie. Výdavky boli použité
na financovanie prenesených a originálnych kompetencií obce v školstve.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :
Základná škola  s materskou školou Soblahov  464 829,36  EUR
Prenesené kompetencie  v roku 2015  rozpočtované v sume .............   340 981,77 EUR
Prenesené kompetencie vyčerpané finančné prostriedky v sume........  320 855,56 EUR
 Dotácia z EU / testovanie  žiakov, náhrada mzdy a cestovné / 1732,13 EUR  a skutočne  
 vyčerpané k 31.12.2015 vo výške 1732,13 EUR.
/ nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške 20 126,21 EUR /
Originálne kompetencie v roku 2015 rozpočtované v sume ..............     115 174,00 EUR
Originálne kompetencie vyčerpané finančné prostriedky v sume .....     115 174,00 EUR  
Vlastné príjmy v roku 2015 rozpočtované v sume .............................      21 500,00 EUR
Vlastné príjmy čerpané v roku 2015 v sume ......................................      27 067,67 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné  príjmy spolu                                        1 148 669,81
z toho : bežné príjmy obce                                                    1 114 298,03

             bežné príjmy RO                                                       34  371,78

Bežné výdavky spolu                                           966 059,63
z toho : bežné výdavky  obce                                                     501 230,27

             bežné výdavky  RO                                                    464 829,36

Bežný rozpočet                                        + 182 610,18
Kapitálové  príjmy spolu                                          269 225,84
z toho : kapitálové  príjmy obce                                                    269 225,84

             kapitálové  príjmy RO                                                                 0,00
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Kapitálové  výdavky spolu                                           290 891,40
z toho : kapitálové  výdavky  obce                                                      290 891,40

             kapitálové  výdavky  RO                                                                0,00

Kapitálový rozpočet                                         - 21 665,56

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
    

                                         160 944,62
Vylúčenie z prebytku                                           - 30 126,21 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                           130 818,41
Príjmy z finančných operácií                                                     105 503,06

Výdavky z finančných operácií                                                       18 020,82

Rozdiel finančných operácií                                          + 87 482,24
  PRÍJMY SPOLU                                       1 523 398,71
VÝDAVKY SPOLU                                      1 274 971,85

Hospodárenie obce                                     + 248 426,86
Vylúčenie z prebytku                                       -  30 126,21
Upravené hospodárenie obce                                      + 218 300,65

Prebytok rozpočtu v sume 160 944,62 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR
v sume 30 126,21 EUR, účel nebol vyčerpaný  navrhujeme použiť na:

-  tvorbu rezervného fondu 130 818,41 EUR 

Zostatok  finančných operácií  v sume  87 482,24  EUR, spôsobený zostatkom nevyčerpaných
finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka  upravený o prevod prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 71 523,29 €. Zostatok finančných operácií   je v zmysle § 15 odst. 1 písm. c
zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.

- tvorbu rezervného fondu  15 958,95 €  

     
     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  zo  ŠR účelovo  určené  na  bežné  výdavky  poskytnuté
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  30 126,21 EUR, a to na : 

- prenesené kompetencie ZŠ s MŠ vo výške 20 126,21  EUR ( AÚ 357 01 )
- výstavba chodníka s premostením cez potok vo výške 10 000,00 EUR ( AÚ 357 31 )

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 
146     777,36 €, slovom stoštyridsaťšesťtisícsedemstosedemdesiatsedemeur.  36/100EUR.  

. 
5.  Tvorba  a použitie  prostriedkov  peňažných  fondov  (rezervného  fondu)
a sociálneho fondu
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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 Suma v EUR
ZS k 1.1.2015                                                             0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 
                  rozpočtový rok 

                                                   71 523,29

Úbytky   - použitie rezervného fondu :       
                                                            0,00

               - krytie schodku hospodárenia                                                                 0
               - ostatné úbytky                                                                 0
KZ k 31.12.2015                                                    71 523,29

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a zákon o sociálnom fonde.

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2015                                                       153,08  
Prírastky - povinný prídel -  1 %  +  0,25   %                                                                996,96 
               - ostatné prírastky                                                           0,00
Úbytky   - stravovanie                                                                          988,45  
KZ k 31.12.2015                                                                                                          

                                                       161,59

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 

A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR
Aktíva
Neobežný majetok spolu                       2  765 800,97                        2 922 586,91
Dlhodobý nehmotný majetok                             16  316,48                             16 316,48
Dlhodobý hmotný majetok                         1 529 366,29                        1 686 152,23
Dlhodobý finančný majetok                         1 220 118,20                        1 220 118,20
Obežný majetok spolu                           435 269,49                           636 637,09
Zásoby                               6 020,66                               2 574,66
Zúčtovanie medzi subjektami VS                          288 373,04                           348 142,14
Krátkodobé pohľadávky                               2 613,72                               2 754,58
Finančné účty, pokladnica                            138 262,07                           283 165,71
Časové rozlíšenie                                1 046,08                              1 703,18
Náklady budúcich období                                1 046,08                              1 703,18
Aktíva spolu:                         3 202 116,54                       3 560 927,18
P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR
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Pasíva
Vlastné imanie                         2 404 745,02                        2 543 758,46
Oceňovacie rozdiely                            298 520,00                           298 520,00
Výsledok hospodárenia                         2 106 225,02                        2 245 238,46
Záväzky                           504 554,15                           482 753,23
Rezervy                              1 000,00                               1 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS                             33 979,77                             30 126,21

Dlhodobé záväzky                            413 458,90                           395 438,08

Krátkodobé záväzky/dodávatelia                               3 649,63                              2 111,81
Zamestnanci/ výplata miezd                              12 863,02                            13 066,45 

Zúčtovanie odvodov s orgánmi SP a ZP                               5 785,37                              7 233,44

Ostatné dane                                2 647,58                              2 607,36

Ost. záväzky/ zábezpeky z nájom.bytov                              31 169,88                            31 169,88
Časové rozlíšenie                            292 817,37                         534 415,49
Výdavky budúcich období                                  344,55                                319,66  
Výnosy budúcich období                          292 472 ,82                          534 095,83
Pasíva spolu                       3 202 116,54                       3 560 927,18

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom                                                                     3 134,68 €  
- voči zamestnancom                                                                 13 066,45 €                 
- voči poisťovniam a daňovému úradu                                        9 840,80 €       
- ostatné záväzky - zrážky z miezd                                                 299,00 €
- ostatné záväzky - vrátenie zábezpeky z nájom. bytov            31 169,88 €  
- ostatné záväzky –vrátenie zábezpeky a mylné platby                  100,20 €
-

 
Poskytovateľ

úveru
Účel Výška

prijatého
úveru

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2015

Splatnosť

ŠFRB
Bytovka

s.č.740
a Bytovka

s.č. 741

Výstavba 
nájomných
bytov 
14+10 b.j
 

573 956,05  1 % Záložné právo 
na 
nehnuteľnosti
v prospech 
ŠFRB

395 438,08 r. 2035

Konečný stav dlhovej služby obce k 31.12.2015 voči ŠFRB je vo výške 395 438,08 €.
Celkové ročné splátky istiny bankového úveru z vlastných zdrojov obce v roku 2015 boli vo 
výške 18 020,82 €, čo predstavuje 1,70 %, k bežným príjmom v roku 2014. Bežné príjmy za 
predchádzajúci kalendárny rok 2014 boli vo výške 1 057 408,70 €. To znamená, že suma 
ročných splátok návratných zdrojov neprekročila 25% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roku.
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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 VZN č.2/2005  o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  Poskytnuté  dotácie,  transfery a príspevky na činnosť
boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 3/1-2015 a uznesením OcZ č. 76/6-2015.  

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť 
- bežné výdavky na  financovanie prevádzkových 
výdavkov

- 1 -

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých

finančných
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

Obecný športový klub                6 250,00           6 250,00                0
FS Dolinečka                   700,00              700,00                0
ZO záhradkárov                   150,00              150,00                0

ZO chovateľov                   150,00                  0,00       150,00
MAS Inovec                   880,00              880,40                0
Turistický klub pri OŠK                   400,00              400,00                0
Melenčárik                   150,00                  0,00       150,00
Farský úrad Soblahov                   100,00              100,00                0
Cirkevná materská škola              55 188,00         55 188,00                0
Jednota dôchodcov                1 000,00              999,99           0,01
Ochrana pred požiarmi                6 437,00           6 437,76           0,76

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2005
o dotáciách z rozpočtu obce Soblahov.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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 a     založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
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Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  

Rozdiel - vrátenie

ZŠ  s MŠ  Soblahov  –
vlastné  finan.  prostriedky,
z nájmu, školné...

                  34 371,78                34 371,78                            0,00

ZŠ  s  MŠ  Soblahov
originálne  kompetencie
-od zriaďovateľa

                115 174,00              115 174,00                            0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  

Rozdiel - vrátenie

ZŠ  s MŠ  Soblahov  –
prostriedky  z bežného  r.
2015

                340 981,77              320 855,56                   20 126,21

ZŠ  s MŠ  Soblahov  –
prostriedky  z  r.  2014-
dočerpanie do 31.3 

                    3 979,77                  3 979,77                            0,00

ZŠ s MŠ  Soblahov - kapitálové výdavky,  prostriedky poskytnuté zo ŠR cez zriaďovateľa vo
výške  50 000 € a skutočne  použité finančné prostriedky vo výške  50 000 €.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ 

   
        - 1 -

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

- 2 -

Suma  
poskytnutých
finančných 
prostriedkov 

- 3 -

Suma skutočne
použitých 
finančných 
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

OÚ, TN Odbor školstva - bežné výdavky    340 981,77     320 855,56 20 126,21
Ministerstvo

vnútra SR

Matričná činnosť - bežné výdavky        4 000,78         4 000,78                0

Ministerstvo Stavebná činnosť- bežné výdavky         2 087,85         2 087,85                0
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DV a RR  

SR
Ministerstvo

DV a RR SR

Účelové komunikácie – bežné výdavky             96,98              96,98                0

OÚ, TN Starostlivosť o ŽP- bežné výdavky            210,19            210,19                0
Ministerstvo

vnútra SR

Register obyvateľstva - bežné výdavky            740.85            740,85                0

Ministerstvo

kultúry SR

Reštaurovanie sochy na podstavci sv.

J. Nepomuckého

        4 700,00        4 700,00                0

Ministerstvo

vnútra SR

Referendum            564,97          564,977                0

Okres.úrad Vojnové hroby              32,76             32,76               0
ÚPSVaR,TN Zamestnanosť § 54 - bežné výdavky         2 958,33         2 958,33                0
Okresný 

úrad, TN

Havarijná situácia okien telocvične - 

bežné výdavky

      30 000,00       30 000,00                0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

       Obec Suma prijatých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  

Rozdiel 

Mníchova Lehota                  2 000,00                   2000,00                            0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

V roku  2015  obec  neuzatvorila  s Trenčianskym  samosprávnym  krajom  žiadnu  zmluvu
o poskytnutí transferu.

10.Prehľad  o poskytnutých zárukách  podľa jednotlivých príjemcov

Obec Soblahov  v rozpočtovom roku 2015 neposkytla žiadnemu subjektu záruky.

11.Hospodárenie príspevkových organizácií

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2015,
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nakoľko obec Soblahov v rozpočtovom roku 2015 nemala zriadenú príspevkovú organizáciu.

12.Podnikateľská činnosť

V roku 2015 Obec Soblahov nevykonávala žiadnu  podnikateľskú činnosť.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie
 bez výhrad.

Ostatné podrobnosti,  ktoré nie sú presne rozpísané v tomto záverečnom účte sa spomínajú v
„  Poznámkach  k individuálnej  ročnej  účtovnej  závierke  za  rok  2015“,  v Poznámkach
rozpočtových organizácií, prípadne v odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce.

Vypracovala: Emília Halgošová                                        Starosta obce:
                                                                                                   Marian Hudec
Predkladá: Ing. Marián Jantošovič 
predseda finančnej komisie      

V Soblahove, dňa 08.04.2016  
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