
Z Á V E R E Č N Ý     Ú Č E T 

OBCE   M U D R O V C E

ZA ROK   2015

                                    

            

V Mudrovciach, dňa   27. 06. 2016

I. Prehľad o bežných a kapitálových príjmoch a výdavkoch.



Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanoveniami § 10 zákona č. 583/2004 z. z.  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
     Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky / ďalej len bežný rozpočet/  kapitálové
príjmy a kapitálové výdavky /ďalej len kapitálový rozpočet/  a finančné operácie.

     Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný

     Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený dňa 15 .12. 2014  uznesením č.   08 /2014 

     Rozpočet obce v roku 2015 zmenený raz:
- zmena schválená dňa 10. decembra 2015 uznesením č. 17/2015 

Rozpočet obce k 31.12.2015

             

                                                         
  Schválený 
   rozpočet

Rozpočet po zmenách Skutočnosť 
k 31.12.2015

Príjmy celkom:                                     23 302        31 656     31 745,42
 z toho:                
       bežné príjmy         23 302        31 656     31 648,30
       kapitálové príjmy             -0-             -0-            -0-
       príjmy z fin. operácii             -0-             -0-           97,12
Výdavky celkom:         23 302        31 346     31 342,88
z toho:
          bežné výdavky         23 302        31 346     31 342,88
          kapitálové výdavky             -0-              -0-             -0-
          výdavky z fin. operácii             -0-              -0-             -0- 



II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 
a/  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej  finančnej čiastky  v  sume  10 470,00 €  z  výnosu  dane  z  príjmov boli skutočne 
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky  zo ŠR v sume ............................................................ 11 632,61
€
čo predstavuje plnenie na  111,1%
b/ Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných  11 340,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015  v sume …....................................11 948,38 €
čo je plnenie na 105,3 %
Príjmy dane z pozemkov boli v sume  10 686,10 €, zo stavieb 1 263,28 €. 
Za rok 2015 nedoplatky   sú vo výške 211,41 € 
Dane za psa, za komunálny odpad a príjmy za tovary a služby:
c/ Daň za psa ….........predpoklad :    130,00 € .................................................................skutočnosť:   119,00 €
d/ Daň za odpady.......predpoklad : 1 000,00 €.................................................................skutočnosť: 1 066,00 €
Nedoplatky za odpad za rok 2015 obec eviduje vo výške 52,00 €
e/ Príjmy z prenajatých priestorov..................................................................................................       102,80
€
e/ Ostatné poplatky / správne poplatky/.............................................................................................:      52,50
€
f/ Bežne transfery zo ŠR................................................................................................................... : 6 632,56 €
Finančné  prostriedky  vo  výške   640,00  €  boli  poukázané  na  referendum  konané  v roku  2015,  finančné
prostriedky vo výške 32,50 € na prenesený výkon štátnej správy, 
Finančné  prostriedky  vo  výške  5 960,06  €  boli  poskytnuté  zo  štátneho  rozpočtu  a  ESF  na  podporu
vytvárania  pracovných  miest  u  verejných  zamestnávateľov  vo  vymedzených  oblastiach  verejného
zamestnávania podľa § 54 ods.1 písm. a), „ Aktivita  č. 2  /refundácia miezd/
g/ Úroky z účtov  …....................................................................................................................................  0,08
€
h/ Príjmy z prenajatých pozemkov........................................................................................................    79,97
€
i/ Príjmy z dobropisov …........................................................................................................................    14,40
€
príjmy  spolu:.......................................................................................................................................31  648,30
€

 Obec eviduje pohľadávky
- hrobové miesta vo výške 83,00 €

Granty a transfery
-  obec nezískala kapitálové granty a transfery 

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 
- obec neposkytla dotáciu z rozpočtu obce

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- obec nevykonávala podnikateľskú činnosť

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 
 finančnými výpomocami

- obec nie je úverovo zadlžená

Údaje o hospodárení príspevkovej organizácií 
- obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu 



Sociálny fond 
- tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Povinný prídel do sociálneho fondu obec odvádza na účet ZO SLOVES Valaliky
V zmysle zákona a uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 4/2013 obec upustila od tvorenia 
programového rozpočtu
III. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v eurách

a/ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 9 700,00 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume …..................................  10 134,26 €
patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Ocú, kontrolórky obce
čo predstavuje plnenie na  104,5 %
b/ Poistné a príspevky do poisťovní 
Z rozpočtovaných 5 587,00,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume ….............................  5 472,06
€
čo predstavuje plnenie na 98,5 %
c/ Tovary a služby
Z rozpočtovaných 6 115,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume …...................................7 981,01 €
čo predstavuje plnenie na 130 %
Ide o prevádzkové  náklady  Ocú, ako sú cestovné náhrady, energie,  materiál, 
odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru,   rutinná a  štandardná údržba, opravy 
priestorov budovy Ocú, oprava chodníka na cintoríne  a ostatné tovary a služby
d/ Poplatky za vývoz odpadu
z rozpočtovaných 900,00 €  bolo skutočne čerpané ..........................................................................  1 174,30 €
čo predstavuje plnenie na 130 %
e/ Náklady na referendum....................................................................................................................   621,19
€
f/ Náklady na mzdové prostriedky čerpané zo štátneho rozpočtu a ESF podľa § 54 ods.1 písm. a),
 „ Aktivita  č. 2  .....................................................................................................................................5 960,06
€ 
===================================================================================
výdavky spolu:  …...............................................................................................................................31  342,88
€ 

Záväzky obce:
-  obec  eviduje  krátkodobé  záväzky  voči  zamestnancom/331/  v  sume  2 781,77  €,  ostatné  záväzky  voči
zamestnancom  /333/ v  sume 8,48 €,   záväzky s orgánmi  sociálneho a  zdravotného poistenia /336/ 
v sume 535,54 € a ostatné priame dane /342/ v sume 84,25 €

IV. Porovnanie plnenia bežného rozpočtu za rok 2013, 2014 a 2015           
 
Obsah položky:                                                          2013                             2014                           2015

Príjmy bežné                                                           27 424                         28 931,13                  24 983,24
Tuzemské bežné                                                           60                                26,87                          32,50
finančné operácie  ŠR                                                     -                                      -                              -
finančné operácie RF                                                  938                                 4 081,88                          97,12
zo štátneho rozpočtu a ESF                                           -                                       -                        6 632,56

Spolu príjmy:                                                         38 656                           33 039,88                 31 745,42

Výdavky:                                                                    2013                             2014                           2015          



             - verejná správa                                           21 234                            21 508,64              22 050,94
             - verejný poriadok, pož. ochrana                       380                                 220,36                    60,00
             - energie                                                            750                                 949,35               1 457,58
             - vývoz „KO“                                                      776                                 949,20               1 174,30
             - zabezpečovanie volieb                                1 726                               3 760,83                  640,00
             -  kapitálové                                                       275                              6 532,80                       - 
             - na podporu zamestnania                                    -                                      -                      5 960,06

 Spolu výdavky:                                                       24 365                           32 971,98               31 342,88

V.   Bilancia  aktív a pasív so stavom k 31. 12. 2015

Strana aktív:
                                                                        brutto                              korekcia                         netto

Pozemky                                                     55 966,94                                                                55 966,94
stavby                                                       107 208,20                           52 007,93                     55 200,27
stroje prístroje zariadenia                           10 398,85                             8 565,43                       1 833,42
drobný dlhodobý majetok                             2 072,13                             2 001,75                            70,38
pohľadávky z nedaňových príjmov                    58,30                                                                       58,30
základný bežný účet 221                                 826,95                                                                     826,95
rezervný fond                                                     46,11                                                                       46,11
pokladňa                                                              4,56                                                                        4,56

Majetok spolu:                                          176 582,04                            62 575,11                  115 723,83

Strana pasív:
nevysporiadaný výsledok hospodárenia                                                                                    97 063,52
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                                                               -1 573,23           
zamestnanci účet 331                                                                                                                  2 781,77
ostatné záväzky účet 333                                                                                                                   8,48
zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia 336                                                                          535,54
ostatné priame dane 342                                                                                                                  84,25
výnosy budúcich období 384                                                                                                     15 106,60           

Spolu:                                                                                                                                       114 006,93

Stavy účtov a pokladne  k 31. 12. 2015

VÚB, a. s.: bežný účet             826,95 €
VÚB, a. s., : rezervný fond        46,11 €
Pokladňa:                                      4,56 €
                                                  877,62 €
                                                ========
                                              
Výsledok hospodárenia za rok 2015 je prebytok rozpočtu obce, ktorý pozostáva: 

Bežné príjmy  + finančné operácie     =        31 648,30 €                 
Bežné výdavky                                   =        31     342,88 €
                                                                          305,42 € 

   
                                                                                     



Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 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 je bežný a kapitálový rozpočet, prevod prebytku hospodárenia
obce vo výške  305,42 € , bez finančných operácii 

VI.  Návrh uznesenia na schválenie záverečného účtu obce za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Mudrovciach schvaľuje prevod prebytku hospodárenia obce vo výške 305,42 eur na
účet  rezervného  fondu  a  zároveň  schvaľuje  prevod  nevyčerpaných  finančných  prostriedkov  z
predchádzajúceho obdobia na účet rezervného fondu vo výške 526,09 eur. 

           305,42 €  prebytok hospodárenia
           526,09 € nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho obdobia 
spolu: 877,62 €  prevod na rezervný účet 
================================

V  súlade  s  §  16  odseku  6  zákona  NR  SR  č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov n a v r h u j e m
celoročné  hospodárenie obce Mudrovce schváliť bez výhrad

                                                                                                                                            Ing. Iveta Horvatová
                                                                                                                                                starostka obce

V Mudrovciach dňa  27. 06. 2016
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