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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 06.05.2015 uznesením č. 50/2015. 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2015  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 1 607 200 1 669 754 
z toho :   
Bežné príjmy 1 339 300 1 505 418 
Kapitálové príjmy    265 160    163 170 
Finančné príjmy 0 0 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 2 740 1 166 
Výdavky celkom 1 604 500 1 666 103 
z toho :   
Bežné výdavky    540 145    657 667 
Kapitálové výdavky    291 427   167 866 
Finančné výdavky      38 981     51 341 
Výdavky RO s právnou subjektivitou   733 947 789229 
Rozpočet  obce + 2 700 + 3651 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
1 604 460              1 668 587                    104 % 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 339 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 
1 668 587,27EUR, čo predstavuje  104 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
1 339 300 1 505 418 112 % 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 339 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 
1 505 417,57 EUR, čo predstavuje   112 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

468 019               480 114                    102 % 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 413 928 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 422 505,68 EUR, čo predstavuje 
plnenie na  102 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 44 763 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 49 571,17 EUR, čo je 
111 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32 192,20 EUR, dane zo stavieb boli 
v sume 17 044,66 EUR a dane z bytov boli v sume 334,31 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8 289,76  EUR. 
 
Daň za psa  1 021,25 €. 
Daň za užívanie verejného priestranstva 161 €. 
Daň za nevýherné hracie prístroje 157,13 €. 
Daň za ubytovanie 23,95 €. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6 673,94. 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
54 810                 43 555                  79 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných  54 810 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 43 555,10 EUR, čo je 
79 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1 101 EUR, príjem 
z prenajatých pozemkov,  budov, priestorov a objektov v sume 42 454,10 EUR. 
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c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
88 820                 159 549                   180        

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 88 820 EUR, bol skutočný príjem vo výške  
159 549,23 EUR, čo predstavuje  180 % plnenie.  
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 12 350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 16 466,73 EUR, čo je 
117  % plnenie.  

- depozit z nájmu 3 918,40 € /nájomníci v bytovom dome na Jelšavskej ulici / 
- pokuty         85 € /priestupky občanov/ 
- poplatky a platby za služby 12 360,94 € /oranie, vývoz fekálií, služby V3S/ 
- teplo, voda, elektrická energia, plyn v nájomných bytoch 30 908,12 € 
- fond opráv 1 504,61 € /bytový dom na Jelšavskej ulici / 
- poplatok za uskladnenie a nájom FÚRA  53 793,95 € 
- poplatky za MŠ    978 €  / príspevky rodičov/ 
- poplatky za ŠKD   990 € /príspevky rodičov/ 
- platby za stravné 13 347,79 €  
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia 1 207,30 € 
- úroky z vkladov 81,94 € 
- príjmy z recyklačného fondu 40 € 
- príjmy z náhrad z poistného plnenia 703,38 € /poistná udalosť v dome služieb/ 
- príjmy z vratiek 27 081,47 € /preplatky elektrická energia a plyn / 

 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 727 651 EUR bol skutočný príjem vo výške 822 199,12 
EUR, čo predstavuje  113 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
MV SR  533,93 referendum 
MV SR 112,80 odmena skladníka CO 
MV SR 503,91 pren.výkon ŠS – register obyvateľstva 
MV SR 5068,83 pren.výkon ŠS - matrika 
OÚ Košice 9816,59 pren.výkon ŠS – stavebný úrad,ŽP,doprava 
OÚ Košice 65,52 pren.výkon ŠS – starostl. o vojnové hroby 
ÚPSVaR 37998,72 aktivačné práce ŠR 
ÚPSVaR 39091,18 príspevok na stravné pre ZŠ a MŠ 
ÚPSVaR 10142,60 príspevok na školské potreby pre ZŠ a MŠ 
ÚPSVaR 2990,46 osobitný príjemca PnD a DHN 
ÚPSVaR 16574,94 aktivačné práce ESF 
Implementačná agent.MPSVaR 18980,64 terénna sociálna práca 
OÚ Košice 531498,00 normatívne fin. prostriedky pre ZŠ 
OÚ Košice 131193,00 nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ 
Úrad vlády SR 14644,00 nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ 
OÚ Košice 2984,00 príspevok na prevádzku MŠ 
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

Dotácia na odmenu skladníka bola vyčerpaná na 50 %, zostatok nevyčerpanej dotácie vo výške 

56,40 € bola zúčtovaná v mzdách za mesiac 12/2015. 

 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
265 160 163 170 61 % 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov  265 160 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 
163 169,70  EUR, čo predstavuje   61 % plnenie.  
 
Príjem z predaja kapitálových aktív: 
Z rozpočtovaných 15 675 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 15 675 EUR, čo je 100  
% plnenie. Príjem 15 375 € bol dosiahnutý z predaja budovy zrušeného strediska služieb škole 
na Ochtinskej ulici firme FÚRA Rozhanovce. K predaju budovy došlo v r. 2014, kedy bola 
uhradená ¼ predajnej ceny a ¾ boli uhradené v r. 2015. Na základe rozhodnutia OZ č.  44/2015 
zo dňa 31.03.2015 došlo k predaju dopravného prostriedku AVIE  v hodnote 300,-€ p. Balážovi 
Miroslavovi z obce Rozložná.  
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 328,68 EUR, čo 
predstavuje  331 % plnenie. Podľa rozhodnutia OZ č. 42/2015 zo dňa 31.03.2015  došlo 
k odpredaju pozemku C KN na parc. č. 519/2  pri budove zdravotného strediska p. Zdenke 
Kolesárovej . 
 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 262 512 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 154 912,32 EUR, čo 
predstavuje  59 % plnenie.   
 
 
Prijaté granty a transfery 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo hospodárstva SR 154 912,32 Modernizácia verejného osvetlenia  

 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
0 0 0 
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  - Základná škola Štítnik 
 
Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
2 740                   1166                42 % 

 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 2 740  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 
1 165,56  EUR, čo predstavuje  42 % plnenie.  
 
 
Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
0                   0                0 

 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
870 553 876 873 101 % 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 870 553 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 
876 872,94 EUR, čo predstavuje   101 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
540 145                   657 667                 122 % 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 540 145  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 
v sume  657 666,78 EUR, čo predstavuje  122 % 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 192 232 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 224 735,67 EUR, 
čo je 117 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného 
stavebného úradu, aktivačných pracovníkov, pracovníčky v knižnici, pracovníkov v materskej 
škole,  terénnych sociálnych pracovníkov, odmeny na dohody o vykonaní práce pri 
zabezpečovaní pohrebných služieb, prevádzky posilňovne, odmena skladníka CO, odmeny 
poslancov OZ a členov ZPOZU.  
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 65 897 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 77 136,01  EUR, čo 
je 117  % čerpanie.  
Príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností  
Z rozpočtovaných 2 420 € bol skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 2 607,21 €. 
 
 



                                                                     8

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných  246 350 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 317 491,21 EUR, 
čo je 129 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 
náhrady, energie, materiál, dopravné, palivá, rutinná a štandardná údržba budov, prevádzkových 
strojov a zariadení, školenia, stravovanie, sociálny fond a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 17 092  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 27 256,93 EUR, čo 
predstavuje  159 % čerpanie. Išlo najmä o transfery občianskemu združeniu, odstupné 
a odchodné bývalým zamestnancom, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, 
členské príspevky v združeniach. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  16 154 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 15 249,89 EUR, 
čo predstavuje 94  % čerpanie.  
 
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
291 427                   167 866                58 % 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 291 427 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 
v sume 167 865,60 EUR, čo predstavuje  58  % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik 
Z rozpočtovaných  262 512  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 163 065,60 
EUR, čo predstavuje 62 % čerpanie. Predložená žiadosť o dotáciu bola vo výške 262 512 €. 
Avšak po vykonaní verejného obstarávanie na daný projekt vyhrala firma, ktorá ponúkla 
realizáciu projektu za nižšiu sumu. Z tohto dôvodu došlo k úprave výšky poskytnutej dotácie  
a to na sumu 163 065,60 €.  
Obec podala v mesiaci december záverečnú žiadosť o platbu k projektu vo výške 8154 €. 
Následne bola vykonaná kontrola zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Banská 
Bystrica v mesiaci január/2016. Žiadosť o prefinancovanie zatiaľ nebola vybavená z časového 
hľadiska. Obec očakáva, že platba bude zrealizovaná v r. 2016.  
 
b) Projekt zvyšovanie energetickej účinnosti  
Obec na základe výzvy podala žiadosť  o dotáciu na MŽP - Enviromentálny fond v Bratislave – 
názov projektu 
  „ Materská  škola  Štítnik -  zvyšovanie  energetickej účinnosti  „  Toho času prebieha 
hodnotiaci proces po ukončení ktorého budeme vedieť, či obec uspela. Obec k žiadosti o dotáciu 
dala vypracovať projektovú dokumentáciu. Výzva na podávanie žiadostí vyšla v priebehu roka, 
preto obec nerozpočtovala príjmy a výdavky na projekt,  skutočne vyčerpané bolo k 31.12.2015 
v sume 4 800 EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie.  
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3) Výdavkové finančné operácie : 
  

  Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
38981                   51 341                132 % 

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 38 981 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 
v sume 51 340,56. EUR, čo predstavuje   132 % čerpanie.  
V oblasti výdavkových finančných operácií došlo v priebehu roka 2015 k zmene v tom zmysle, 
že financovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu ciest, ktoré bolo realizované v r. 2006 
bolo preklasifikované vzhľadom na postúpenie pohľadávky firmy EUROVIA  Prima banke na 
splácanie úveru, teda došlo k preúčtovaniu financovania kapitálových výdavkov na výdavkové 
finančné operácie  a to v čiastke 23 914,68 €. 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  - Základná škola Štítnik 
 
 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
733 947                   789 229                107 % 

 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 733 947 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 
v sume 789 228,65 EUR, čo predstavuje  107 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
0                   0                   0 

  
Výdavkové finančné operácie : 0 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1  506 583,13
z toho : bežné príjmy obce  1 505 417,57

             bežné príjmy RO 1 165,56

Bežné výdavky spolu 1 446 895,43  
z toho : bežné výdavky  obce  657 666,78

             bežné výdavky  RO 789 228,65

Bežný rozpočet + 59 687,70
Kapitálové  príjmy spolu 163 169,70
z toho : kapitálové  príjmy obce  163 169,70

             kapitálové  príjmy RO 0
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Kapitálové  výdavky spolu 
167 865,60

z toho : kapitálové  výdavky  obce  167 865,60

             kapitálové  výdavky  RO 0

Kapitálový rozpočet  -4 695,90
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 54 991,80
Vylúčenie z prebytku  42 601,40
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 12 390,40
Príjmy z finančných operácií 0

Výdavky z finančných operácií 51 340,56

Rozdiel finančných operácií -51340,56
PRÍJMY SPOLU   1 669 752,83
VÝDAVKY SPOLU 1 666 101,59
Hospodárenie obce  + 3651,24

 
 
Prebytok rozpočtu v sume 54 991,80 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 42 601,40 EUR , vo výške 12 390,40 EUR navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu vo výške 10 %          1 239,04 EUR  
-  na kapitálové výdavky                                    11 151,36 EUR. 

     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 vylu čujú :   

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume                              42 601,40  EUR, a to na  

- normatívne finančné prostriedky ZŠ  sume            29 324,50 EUR 
- nenormatívne finančné prostriedky ZŠ v sume      13 220,50 EUR, z toho  
-                         dopravné                                                                              4 862,80 € 
-                         Rómske reálie z ÚV SR                                                      5 886,65 € 
-                         vzdelávacie poukazy                                                              854,46 € 
-                         asistent SZP                                                                        1 616,59 € 
- nevyčerpaná dotácia na odmenu skladníka CO                   56,40 € 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov  sociálneho fondu a fondu opráv  
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2015 3061,81 
Prírastky  6264,90 
z toho - povinný prídel -  1,25      %                    6264,67 
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           - ostatné prírastky – príjem úrokov na BÚ 0,23 
Úbytky  7800,88 
z toho - stravovanie                     5072,62 
           - regeneráciu pracovných síl              2340,19 
           - dopravné                           288,69 
           - ostatné úbytky  - poplatky banke                                          99.38 
KZ k 31.12.2015 1525,83 

 
Fond opráv 
 
Fond opráv Suma v EUR 
P.S. r. 2013 119,73 
Prírastky  r. 2014  1 239,71 
Prírastky r. 2015                    1 415,16 
Úbytky:  0 
K.Z. k 31.12.2015 2 774,60 

 
 
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 

Majetok spolu   

Neobežný majetok spolu 2354236,31 2364237,89 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 16535,37 8259,37 

Dlhodobý hmotný majetok 2020636,87 2038914,45 

Dlhodobý finančný majetok 317064,07 317064,07 

Obežný majetok spolu 479684,31 415618,28 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 228494,33 210190,69 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  80532,02 33676,93 

Finančné účty  170657,96 171686,93 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 63,73 

Časové rozlíšenie  5954,66 0 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu   

Vlastné imanie  1084578,30 1008341,99 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  151866,07 -50825,39 

Záväzky 890164,69 830120,54 

z toho :   

Rezervy  0 900 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 56100 42601,40 

Dlhodobé záväzky 759920,52 717794,38 

Krátkodobé záväzky 40437,53 43518,12 

Bankové úvery a výpomoci 33706,64 25306,64 

Časové rozlíšenie 865132,29 941393,64 

 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 
 

- voči bankám – dlhodobý bankový úver na výstavbu 
 ČOV pri zdravotnom stredisku    

          prijatý: 15.12.2002 
 dátum splatnosti: 16.01.2019 
 mesačné splátky: 700,-€  
 nesplatená menovitá hodnota :  25 306,64 EUR 
           

      -  investičný úver na rekonštrukciu ciest    
          prijatý: 15.01.2007 
          dátum splatnosti: 15.12.2021 
          mesačné splátky: 1992,89 €  
          nesplatená menovitá hodnota :                                                                     143 487,81 EUR 
 
      -  voči ŠFRB – výstavba nájomných bytov na ZS – nadstavba    
          prijatý:  30.09.2002 
          dátum splatnosti: 20.08.2032 
          mesačné splátky: 1254,27 € 
          nesplatená menovitá hodnota:                                                                      192 104,69 EUR 
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      -  voči ŠFRB – výstavba nájomných bytov na ZS – 4 BJ      
          prijatý: 17.05.2010 
          dátum splatnosti: 15.04.2040 
          nesplatená menovitá hodnota:                                                                        66 895,56 EUR 
 
      -  voči ŠFRB – výstavba nájomných bytov na ZS – 11 BJ      
          prijatý: 15.09.2014 
          dátum splatnosti: 15.09.2043 
          nesplatená menovitá hodnota:   
                                                       300 949,50 EUR 
     -   depozit                     12 830,99 EUR 

- voči dodávateľom                                                                                          15 316,55 EUR            
- voči štátnemu rozpočtu – dotácia na CO                                                          56,40  EUR 
- voči zamestnancom                                                                                       15 631,68 EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu     12 124,35 EUR 
- sociálny fond                                                                                                     1 525,83EUR 
- ostatné                445,54 EUR

  
 
 
 
 
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. 1/2009 o dotáciách a dodatku č. 1/2011 
právnickým osobám – občianskym združeniam a neziskovým organizáciám na verejnoprospešný 
účel a rozvoj športových aktivít.  
 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma 
poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdie
l 

(stĺ.2 - 
stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Športový klub Baník Štítnik - bežné výdavky na turnaje   4130,69 4130,69 0 
Šachový oddiel Štítnik – bežné výdavky na turnaje 700 700 0 
Concordia  – bežné výdavky  reprezentácia Gemera 469,74 469,74 0 
Matica Slovenská  MO Štítnik – bežné výdavky  350 350 0 
Evanjelicka cirkev a. v. Štítnik - bežné výdavky  archivácia 100,52 100,52 0 
Dobrovoľný hasičský zbor Štítnik 3500 3500 0 
Spolu:  9 250,95 9 250,95 0 

 
K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN  
a dodatkom.  
 
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným  právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
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c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 

 
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 

 
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 

ZŠ Štítnik 2 885,76 2 885,76 0 
ŠJ pri ZŠ Štítnik 52 500 52 500 0 
ŠKD pri ZŠ Štítnik 31 200 31 200 0 
Spolu:  86 585,76 86 585,76 0 
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ Štítnik normatív OÚ  531 498 502 173,50 29 324,50 
ZŠ Štítnik nenormatív OÚ 131 193 117 972,50  7 333,85 
ZŠ Štítnik  Urad vlády SR 14 644 8 757,35  5 886,65 
    
 
 
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 - 
MV SR  Odmena skladníka CO        112,80 56,40 56,40 

     

     

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.  
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy pridelené OÚ Košice – odbor 
životného prostredia  na úseku starostlivosti o životné prostredie poukázané na účet  
spoločného  stavebného úradu. Dotácia bola účelovo použitá v plnej výške .  

 
Obec  Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Roštár 55 55 0 
Obec Honce 35 35 0 
Obec Slavoška 12 12 0 
Obec Gočaltovo 23 23 0 
Obec Gemerská Poloma 193 193 0 
Obec Hanková 7 7 0 
Obec Petrovo 10 10 0 
Obec Čierna Lehota  62 62 0 
Obec Slavošovce  181 181 0 
Obec Brdárka 7 7 0 
Obec Koceľovce 24 24 0 
Obec Markuška 16 16 0 
Obec Rochovce 32 32 0 
Spolu:  657 € 657 € 0 
 

 
 
10. Hodnotenie plnenia rozpočtu  
      
Celkové plnenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu bolo v súlade so 
schváleným rozpočtom na rok 2015. Pri príjmoch došlo k navýšeniu z dôvodu 
poskytnutia príspevkov na školské potreby a stravné, na aktivačnú činnosť v obci, 
došlo k navýšeniu  výnosu dane z príjmov poukazovaných ministerstvom financií 
územnej samospráve, na úseku správy daní a poplatkov sa nám podarilo vybrať 
nedoplatky za predchádzajúce obdobia.  Vo výdavkovej časti rozpočtového 
hospodárenia došlo k navýšeniu výdavkov z dôvodu uspokojenia záväzkov aj 
pohľadávok voči fyzickým osobám. Jedná sa o uzavretie zmieru po dlhoročnom 
súdnom spore medzi Obcou  Štítnik a firmou Elektrocomp Štítnik, úhrada za 
vykonané a vyfakturované práce firmou Garant Rožňava a ostatné vysporiadania 
voči ďalším subjektom, ktoré vykazovali voči Obci Štítnik neuspokojené 
pohľadávky  z minulých období.  
 

 
Vypracovala: J. Rogosová                                                                Predkladá: V. Hlaváčová 
 
 
V  Štítniku dňa  11.02.2016 
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13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške  
12 390,40 €  na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 239,04 €  a na kapitálové výdavky vo výške 
11 151,36 €. 


