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1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015
Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.58312004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.11.2014 uznesením č.8/2014.
Rozpočet bol zmenený osem krát:

prvá zmena schválená dňa 30.06.2015 uznesením č. 312015/9
druhá zmena zobraná na vedomie dňa 30.06.2015 uznesením č. 3/2015/9
tretia zmena schválená dňa 21.08.2015 uznesením č. 512015/16
štvrtá zmena zobraná na vedomie dňa 21.08.2015 uznesením č. 5/2015/17
piata zmena schválená dňa 27.11.2015 uznesením č. 9/2015/11
šiesta zmena zobraná na vedomie dňa 27.11.2015 uznesením č. 9/2015/10
siedma zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č.l0/2015/10
ôsma zmena zobraná na vedomie dňa 14.12.2015 uznesením č. 1012015/9

Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

Rozpočet Rozpočet
po zmenách

Prijmy celkom 1096986,00 1386850,27
z toho:

Bežné príjmy 1 078486,00 1 362 100,16

Kapitálové príjmy O O

Finančné príjmy O 13250,11

Príjmy RO s právnou subjektivitou 18500,00 11 500,00

Výdavky celkom 1 051 379,00 1 283 624,36

z toho:

Bežné výdavky 337379,00 411 410,98

Kapitálové výdavky O 126921,00

Finančné výdavky 15000,00 15000,00

Výdavky RO s právnou subjektivitou 691 000,00 717637,08

Kapitálové výdavky RO 8000,00 12655,30

Rozpočet obce + 45607,00 + 103 2~5,91
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Obec Základná škola SpoluRozpočet Rozpočet po Skutočnosť k Rozpočet po Skutočnosť k skutočnosť
zmenách v € 31.12.2015 v€ zmenách v € 31.12.2015v €

Bežné príjmy l 362 100,16 1 379232,05 11 500,00 56862,04 1 436094,09

Bežné výdavky 411 410,98 394648,24 717637,08 748663,37 1143311,61

Bežný rozpočet 950689,18 984583,81 -706 137,08 -691 801,33 292 782,48

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitálové výdavky 126921,00 125 567,02 12655,30 27090,91 152657,93

Kapitálový rozpočet -126921,00 -125 567,02 -12655,30 -27090,91 -152657,93

Finanč. operácie - príj. 13250,11 13250,11 0,00 0,00 13250,11

Finanč. operácie - výd. 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00

FO - spolu -1 749,89 -1 749,89 0,00 0,00 -1 749,89

Príjmy spolu 1 375 350,27 1 392 482,16 11 500,00 56862,04 1449344,20

Výdavky spolu 553331,98 535215,26 730292,38 775754,28 1310969,54

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015 spolu s RO spolu s RO

1386850,27 1449344,20 104,51

492 475,48 106,25
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Textová časť - bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 376 101,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 405 784,73 EUR, čo predstavuje plnenie na
107,89 %.

b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 57 529,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 57 110,27 EUR, čo je
99,27 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 23 365,84 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 33744,43 EUR. Za rozpočtový rok bolo v tom zinkasovaných 14037,41 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 24 672,28 EUR. (účet 319)
c) Daň za psa rozpočet 930,- €, skutočnosť 833,- €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočet 6 850,- €, skutočnosť 6 873,-€
e) Daň za nevýherné hracie prístroje rozpočet bol 120,- €, skutočnosť je ° €
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet 14 850,- €, skutočnosť
15233,59 €
g) Daň za ubytovanie rozpočet 500,- €, skutočnosť 15,- €
h) Daň za dobývací priestor rozpočet 6 625,- €, skutočnosť 6 625,89 €.



2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015
52211,00 38620,98 73,97

Textová časť - bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov z rozpočtovaných 9 300,- E bol skutočný príjem

v sume 10361,39 EUR, čo je 111,41%

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 9 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 896,- EUR, čo je 41,01
% plnenie.

Ostatné príjmy boli rozpočtované 33 411,-E, skutočnosť bola 24363,59 E. Tvorili ich platby
v skutočnej sume za stravné sume 8457,44 EUR, príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných
hier v sume 238,69 EUR, úroky z vkladov v sume 16,55 EUR a poplatky a platby predaja tovarov
a služieb v sume 15 468,25 €, za porušenie predpisov 60,- E, z náhrad z poistného plnenia 59,-€
a z dobropisov 63,66 E.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy - granty a transfery:

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015

846383,61 848135,59 100,21

Textová časť - bežné ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel
1. UPSVaR 14558,13 Aktivačná činnosť
2. MPC 13519,36 Skolstvo-projekt MRK
3. MDSR 64,67 Cestná doprava a PK
4. Krajský školský úrad 671 999,98 Skolstvo
5. Obvodný úrad MI 5 068,83 Matrika
6. UPSVaR MI 10652,10 Stravné pre deti v HN a šk.potreby
7. Krajský školský úrad l 628,00 Skolské pomôcky pre MS
8. UPSVaRMI 1 128,96 Rodinné prídavky
9. Obvodný úrad MI 1 073,88 Referendum
10. Envirofond 100000,00 Kanalizácia
ll. Min.školstva 25000,00 Dotácia na opravu MS
12. KUŽP 118,00 Zivotné prostredie
13. Matica 100,00 Kultúra
14 OU MI 494,0 l Evidencia obyvateľstva
15 Volswagen Bratislava 2650,00 Bezpečnosť na cestách MS
16. UPSVaR 79,67 Pohrebné
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácia
z Environmentálneho fondu v sume 100 000,- € na kanalizáciu bola určená ako príjem na
kapitálové výdavky, ale do príjmov bola zahrnutá v položke 312001 ako bežný príjem.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015

O O O

Textová časť - kapitálové príjmy:

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015
13 250,11 13 250,11 100,00

Textová časť - príjmové finančné operácie:

V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13 250,11 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v z.n.p. Z toho boli v sume 5250,11 €
prostriedky ZŠ a v sume 8 000,- € boli prostriedky na kamerový systém.

6) Príjmy rozpočtovej organizácie ( ZŠ) s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy:

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015

11500 56862,04 494,45

Textová časť - bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Skutočnosť príjmov Rozpočtovej organizácie obce - Základnej školy pozostávala transferov
v sume 26694,15 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 924,75 €, z úrokov
6,58 € , za školy a školské zariadenia 1 144,50 €, grant v rámci verejnej správy vo výške
4389,30 € a poplatky a platby za stravné v sume 12332,21 €, poplatky a platby za odber
podzemnej vody v sume 12,24 € a príjmy z dobropisov v sume 11 358,31 €.

Kapitálové príjmy:

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015

O O O

Mimorozpočtové príjmy - podnikateľská činnosť subjektu verejnej správy, zariadenia
školského stravovania - rozpočtované príjmy v sume O € skutočnost' k 31.12.2015 v sume
49455,97 €.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR

Rozpočet po zmenách na rok Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
2015 spolu s RO spolu s RO

1283624,36 1310969,54 102,13

1) Bežné výdavky obce:

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015

411 410,98 394648,24 95,93

Textová časť - bežné výdavky obce:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 127 320,94 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume
133 471,16EUR, čo je 104,83% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OCÚ,
matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva /MŠ/.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 42619,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015v sume 53545,73 EUR, čo
je 125,64 % čerpanie.
b) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 217604,55 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 183 764,86 EUR,
čo je 84,45 % 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.
c) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 23 866,49EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 23 866,49 EUR,
čo predstavuje 100 %-tné čerpanie.

2) Kapitálové výdavky obce:

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015
126921,- 125567,02 98,93

Textová časť - kapitálové výdavky obce:

a) Ekonomická oblasť - výstavba

b/ Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Rozpočtovaná realizácia časti kanalizácie bola v sume 105 263,16,- € a skutočné čerpanie

bolo k 31.12.2015 v sume 100 000,- € z prostriedkov environmentálneho fondu
a prostriedky v sume 5 263,16 EUR boli spoluúčasť obce.

cl Verejný poriadok a bezpečnosť
Ide o nasledovné investičné akcie:
Prevencia kriminality-kamerový systém v obci, rozpočtované bolo 13 657 € a skutočné
plnenie k 31.12.2015 bolo v sume 13 657,- € z toho 8 000,- € bolo prenesených z roku 2014
- dotácia Min.vnútra SR a 5 657,- € bola spoluúčasť obce. .
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dl Rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Výstavba nových zástaviek v obci bola rozpočtovaná v sume 8 OOO,-E, skutočné čerpanie
k 31.12.2015 bolo v sume 6 646,86 E.

3) Výdavkové finančné operácie obce:

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015
15000,- 15000,- 100

Textová časť - výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 15 000,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 15000,- EUR, čo predstavuje 100 %.

4) Výdavky rozpočtovej organizácie ( ZŠ) s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky:

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015

717637,08 748663,37 104,32

Textová časť - bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

a)Rozpočtované na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo 429 095,88€,
čerpané bolo 430 269,88 €, plnenie na 100,27%
b)rozpočtované na poistné a príspevky do poisťovní bolo 152 296,43 E, skutočné čerpanie bolo
152 700,88 € , plnenie na 100,27%
c)rozpočtované na tovary a služby bolo 120 670,60 €, skutočné čerpanie k 31.12.2Q 15 bolo
151 029,60 € plnenie bolo na 125,16 %
d)rozpočtované Bežné transfery boli vo výške 15 574,17 €, skutočné čerpanie bolo 14663,01 E,
plnenie na 94,15 %.

Kapitálové výdavky:

Rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
rok 2015
12655,30 27090,91 214,07

RO - ZŠ - kapitálové výdavky rozpočtovala v sume 12655,30 € a skutočne sa čerpalo
27090,91 €. Finančné prostriedky sa použili na nákup a zariadenie skleníka a altánu a robota
NAO.

Mimorozpočtové výdavky - podnikatel'ská činnosť subjektu verejnej správy, zariadenia
školského stravovania - rozpočtované výdavky v sume O € skutočnost' k 31.12.2015 v sume
49455,97 e,

8



4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015 v €

Bežné príjmy spolu 1 436094,09-~----------~--------------------~
z toho: bežné príjmy obce 1 379232,05

bežné príjmy RO 56 862,04
ežné vľdavky spolu ---' 1 143 311,61

z toho: bežné výdavky obce 394648,24

bežné výdavky RO 748663,37

lBežný rozpočet 292 782,48
ap'itálové príjmy spolu O

z toho: kapitálové príjmy obce O

kapitálové príjmy RO O
~~~
Kapitálové výdav~k.yJ~____ 152657,93
z toho: kapitálové výdavky obce 125 567,02

kapitálové výdavky RO 27 090,91
I[(apitálový rozpočet -152657,93

rebytok bežného a kapitálového rozpočtu 140124,55

Vylúčenie účelových flnanč. prostr. -nevyčerpané dotácie 61 317,61

Upravený prebytok bežné/to a kapit. rozpočtu 78 806,94--~------~--~~~--------------------Príjmy z finančných operácií 13 250, II

Výdavky z finančných operácii 15 000,00

fRozdielflnančných operácií -l 749,89.

PRÍJMY SPOLU l 449 344,20

VÝDAVKY SPOLU l 310969,54

138374,66Hospodárenie obce

-61317,61

Upravený príjem na prenesený výkon bez RK -911,16

Upravené hospodárenie obce 76 145,89-----------------------------------------

Vylúčenie z prebytku

Prebytok hospodárenia obce je v sume 140124,55 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. aj a b) zákona č. 583/2004 Zz. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky
zo ŠR v sume 61 317,61 EUR (pre ZŠ Budkovce 35823,- EUR na havarijný stava 436,36 é,
nevyčerpané RP v sume 55,25 EUR a nevyčerpaná dotácia z Min.školstva SR na rekonštrukciu
Materskej školy v sume 25000,- e Ja o nevyčerpané prostriedky v sume 3,- € pre deti v hmotnej
núdzi. Po vyčlenení týchto finančných prostriedkov apo pripočítaní prostriedkov na prenesený
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výkon ŠS bez rozpočtovej klasifikácie v sume 911,16 € sa hospodárenie obce za rok 2015 dostáva
do prebytku v sume 76 145,89 €
Na základe uvedených skutočností tvorba rezervného fondu za rok 2015 je v sume 76 145,89 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v z.n.p.
Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný Suma v EUR
ZS k l.l.2015 239,14
Prírastky - z prebytku hospodárenia O

- ostatné prírastky ( úroky) 51,60
Ubytky - použitie rezervného fondu O
položka 454001 -prevod z peňaž. fondov:

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky 55,10

KZ k 3l.12.2015 235,64

Obecné zastupiteľstvo dňa 7.1l.2014, uznesením Č. 8/2014 schválilo tvorbu Rezervného fondu vo
výške 68 278,31 E. Suma bola chybne zaúčtovaná iba ako interný presun v rámci účtu 2210 1 (na
hlavný účet obce) a zároveň bolo zúčtované použitie tejto sumy na financovanie kapitálových
výdavkov v zmysle pokynov bývalého starostu bez schválenia obecným zastupiteľstvom.
Preto bol skutočný fyzický stav na účte rezervného fondu k 3l.12.2014 ( účet 221003) v sume
235,64 E.
Na vyššie uvedené skutočnosti sa prišlo počas roka 2015 a po konzultácii s audítorom je potrebné
toto riešiť, tak aby evidencia rezervného fondu v účtovníctve zodpovedala skutočnosti aj na účte
RF.
Po prevedenej inventarizácií finančných prostriedkov na bankových účtoch, v pokladnici obce
a na účte peňazí na ceste k 31.12.2015 bol zistený stav finančných prostriedkov obce v celkovej
sume 161 821,20 eur. Po odpočítaní nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov v sume
61317,61 eur, prostriedkov presunutých na depozit (mzdy 12/2015) v sume 19004,95 eur,
zostatku prostriedkov na účte sociálneho fondu v sume 358,45 eur a prostriedkov na rezervnom
fonde v čiastke 235,64 eur, po odpočítaní sumy 76 145,89 eur - určenej pre prídel do rezervného
fondu na základe výsledku hospodárenia za rok 2015 je tu suma 4758,66 eur, ktorú navrhujeme
zaúčtovať spolu s výsledkom hospodárenia za rok 2015 do rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností je skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2015 v sume
80904,55 E.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k l.l.2015 na účte 22105 597,89
Prírastky - povinný prídel - 1,5% l 468,76
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- povinný prídel - 1%
- ostatné prírastky 47,74

Ubytky - závodné stravovanie 314,70

- regeneráciu PS, dopravu
- živ.jubileum 1 390,00
- ostatné úbytky 0,22

KZk31.12.2015 409,47

6. Bilancia aktíva pasív k 31.12.2015 v EUR
AKTÍVA

Názov ZS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015

Majetok spolu 1318085,44 1 534610,11

Neobežný majetok spolu l 191 494,42 1 288643,49

z toho:

Dlhodobý nehrnotný majetok 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok 896400,48 993 549,55

Dlhodobý finančný majetok 295093,94 295 093,94

Obežný majetok spolu 126591,02 245966,62

z toho:

Zásoby 98,64 641,04

Zúčtovanie medzi subjektami VS 36942,05 44566,34

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00

Krátkodobé pohľadávky 39980,33 37986,49

Finančné účty 49570,00 162772,75

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00

Casové rozlíšenie 0,00 0,00

PASÍVA

Názov ZS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 318085,44 s: 1 534610,11

Vlastné imanie z toho: 987907,52 1 195 772,74

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00

Fondy 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia (VH) 987907,52 1 195 772,74

Nevysporiadaný VH z min.rokov 1 133 596,07 1 012865,92

II



Výsl. Hospod. za účtovné obdobie -145688,55 182906,82

Záväzky 81 747,22 105334,38

z toho: Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami VS 13250,11 61317,61

Dlhodobé záväzky 620,86 359,92

Krátkodobé záväzky 29 126,25 19906,85

Bankové úvery a výpomoci 38750,00 23 750,00

Časové rozlíšenie 248430,70 233 502,99

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec eviduje tieto záväzky: k 31.12.2015
- Rezervy zákonné krátkodobé O,OO€
- voči dodávateľom 907,25€
- Zúčtovanie transférov rozpočtu obce a VÚC O,OO€
- Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC 61317,61€
- Záväzky zo sociálneho fondu 359,92€
- Iné záväzky 6 020,05€
- voči zamestnancom 4 454,97€
- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia

a zdravot. Poistenia
ostatné priame dane

- Bankové úvery

k 31.12.2014
O,OO€

9995,65€
600,40€

12649,71€
620,86€

6556,78€
2 739,01 €
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7350,90€
1 173,68€

23750,00€

9020,02€
814,79€

38750,00€

- Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere v Prima Banke Slovensko na výstavbu
multifunkčného ihriska. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2018, splátky úveru
a splátky úrokov sú mesačné.

P.č. Výška prijatého Výška Zabezpečenie Zostatok Splatnosť
úveru v € splateného úveru k 31.12.2015

úroku v € za
rok 2015

1. 75000 1 079,99 Vista zmenka 23750 r. 2018

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

Obec vroku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN Č. 2/2009 a dodatok č.1/2013 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,
na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadatel' dotácie Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel
Účelové určenie dotácie: uviest' finančných použitých (stÍ.2 - stÍ.3 )

- bežné výdavky prostriedkov finančných
- kapitálové výdavky prostriedkov

- 1- - 2 - - 3 - - 4 -



.'Y' ~~
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Obecný Športový Klub Budkovce -bežné 7800,-EUR 7800,- EUR O
výdavky
Obecný klub stolného tenisu Budkovce - 900,- EUR 900,- EUR O
bežné výdavky

Klub dôchodcov Budkovce -bežné výdavky 600,- EUR 600,- EUR O

Rímskokatolícka cirkev Budkovce -bežné 3300,- EUR 3300,- EUR O
výdavky

Poľovnícke združenie Bažant-bežné výd. 2466,- EUR 2466,- EUR O

FS Drelich 400,- EUR 400,- EUR O

OZ Gazda 100,- EUR 100,- EUR O

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN Č. 2/2009
a dodatku Č. 1/2013.

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

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov

Rozdiel - vrátenieRozpočtová
organizácia

ZS Budkovce 116261,87 116261,87 o
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov

Rozdiel - vrátenieRozpočtová
organizácia

36259,36ZS Budkovce 635740,62671 999,98

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Poskytova tel' Účelové určenie grantu, transferu Suma Suma skutočne Rozdiel

uviesť: školstvo, matrika, .... poskytnutých použitých (stí.3 - stí.4 )
- bežné výdavky finančných finančných

- 1 - - kapitálové výdavky prostriedkov v € prostriedkov
- 2 - - 3 - - 4- - 5-

UPSVaRMI UPSVaR -aktivačná činnosť- 14558,13 14558,13 O
BV

MPC Prešov MPC-projekt MRK-BV 13519,36 13 519,61 O

MDSR MDSR-BV 64,67 64,67 O

KŠÚKE BV -normatív a nenorm. 636 176,98 635740,62 436,36

KSUKE Havarijný stav 35 823,00 O 35 823,00

OUMI Matrika-BV 5 068,83 5068,83 O

ÚPSVaRMI BV -hmotná núdza 10652,10 10649,10 3,00

KSUKE BV -rnat.škola 1 628,00 1 628,00 O

KUŽP BV -rodinné prídavky 1 128,96 1 073,71 55,25

OU MI BV -referendum 1 073,88 1 073,88 O

EF KV -kanalizácia 100000,00 100000,00 O

Bratislava

MS SR BV -rekonštrukcia MS 25000,00 O 25000,00

OU MI BV -evidencia obyvateľov 494,01 494,01 O

KU ZP KE BV -životné prostredie 118,00 118,00 O

Volkswagen BV -bezpečnosť na cestách MS 2650,00 2650,00 O

Matica BV-kultúra 100,00 100,00 O

UPSVaRMI BV -pohrebné Lábus 79,67 79,67 O

10. Hodnotenie programov obce

Obecné zastupiteľstvo Budkovce schválilo Uznesením Č. 7/2014 neuplatňovan ie programového rozpočtu
obce na nasledujúce roky v zmysle novely zákona Č. 583/2004, § 4, odst. 5, novelizovaním zákona Č.

426/2013.

Vypracovala:
Medvecová Iveta P~:~~

L~

14

V Budkovciach dňa 19.05.2016


