Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany
za rok 2015

V Tesárskych Mlyňanoch, jún 2016
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Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2015.
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Obec nemala schválený rozpočet do 31.12.2014 na nasledujúci rozpočtový rok 2015, bola
v rozpočtovom provizóriu od 01.01.2015 do 03.03.2015. Hospodárila podľa schváleného
rozpočtu obce predchádzajúceho roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového
provizória v každom mesiaci rozpočtového roka 2015 neprekročili 1/12 celkových výdavkov
rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.
Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú
v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky
uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
Rozpočtové provizórium:
----------------------------------------------------------Príjmy - bežné
907.121,00 €
kapitálové
0,00
finančné
83.699,00
--------------------------------------------Úhrn príjmov:
990.820,00
Výdavky - bežné
387.973,00 €
kapitálové
71.700,00
finančné
65.112,00
--------------------------------------------Obec
524.785,00
Základná škola
352.367,00
--------------------------------------------Úhrn výdavkov:
877.152,00
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória boli zúčtované
s rozpočtom obce po jeho schválení.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.03.2015 uznesením OZ
č. 35/2015.
Rozpočet obce bol upravovaný:
- zmena schválená dňa 16.04.2015 uznesenie č. 45/2015
- zmena schválená dňa 16.04.2015 uznesenie č. 57/2015
- zmena schválená dňa 27.05.2015 uznesenie č. 62/2015
- zmena schválená dňa 18.06.2015 uznesenie č. 68/2015
- zmena schválená dňa 18.06.2015 uznesenie č. 69/2015
- zmena schválená dňa 18.06.2015 uznesenie č. 70/2015
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- zmena schválená dňa 18.06.2015 uznesenie č. 71/2015
- zmena schválená dňa 18.06.2015 uznesenie č. 73/2015
- zmena schválená dňa 18.06.2015 uznesenie č. 74/2015
- zmena schválená dňa 18.06.2015 uznesenie č. 75/2015
- zmena schválená dňa 18.06.2015 uznesenie č. 78/2015
- zmena schválená dňa 16.09.2015 uznesenie č. 86/2015
- zmena schválená dňa 16.09.2015 uznesenie č. 87/2015
- zmena schválená dňa 16.09.2015 uznesenie č. 89/2015
- zmena schválená dňa 16.09.2015 uznesenie č. 90/2015
- zmena schválená dňa 16.09.2015 uznesenie č. 91/2015
- zmena schválená dňa 16.09.2015 uznesenie č. 92/2015
- zmena schválená dňa 09.12.2015 uznesenie č. 97/2015
- zmena schválená dňa 09.12.2015 uznesenie č. 104/2015
- zmena schválená dňa 09.12.2015 uznesenie č. 106/2015
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2015
Rozpočet obce v EUR :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

1 171 197,00 €
1 124 072,71 €
Prebytkové

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR
Rozpočet na rok 2015
1 171 197,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 130 229,92

% plnenia
96,50

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
553 947,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
538 486,20 €

% plnenia
97,21

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 432 423,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 432 422,39 €, čo predstavuje plnenie na
100,00 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 64 720,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 59 091,08 € , čo je
91,30 % plnenie. Príjmy daň z pozemkov boli vo výške 39 253,88 €, daň zo stavieb vo výške
19 672,53 €, daň z bytov a nebytových priestorov 164,67 €.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 5 442,56 €.
c) Daň za psa 565,55 €
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d) Daň za nevýherné hracie prístroje 182,22 €
e) Daň za ubytovanie 0,00 €
f) Daň za užívanie verejného priestranstva –predaj tovaru a služieb, zakladňova stanica
Orange 2 460,00 €
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 20 355,51 €
h) Daň za jadrové zariadenia 23 409,45 €
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad vo výške
8 314,72 € a pohľadávky na dani za psa vo výške 196,25 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
104 010,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
86 970,44 €

% plnenia
83,62

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 33 344,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 28 016,69 €, čo je
84,02 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 2 565,42 € a z prenajatých
budov, priestorov, objektov a zariadení vo výške 25 451,27 €.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky za nájomné a služby 12BJ vo výške 3 305,52 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky a iné platby :
Z rozpočtovaných 70 666,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 58 953,75 €, čo je
83,43 % plnenie.
Prevažnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy za správne poplatky 2 578,59 €, knižničné
poplatky 213,00 €, pokuty 160,00 €, za osvedčovanie podpisov a listín obcou 1 203,08 €,
poplatky za matričné úkony 312,50 €, z výťažkov lotérie a hier 6 000,00 €, vyhlasovanie
v MR 471,00 €, cintorínske poplatky 1 664,19 €, poplatky/ školné/ za MŠ 2 251,00 €,
poplatky ŠKD 1 789,48 €, Základná škola z nadácii a mediácii 500,00 €, za fotokopírovanie
3,82 €, za druhotné suroviny 389,60 €, za odpredaj elektroodpadu 32,10 €, za stravné od
dôchodcov 11 130,84 €, platby za donášku obedov pre seniorov 1 308,60 €, režia školskej
jedálne 9 800,00 €, za vypúšťanie odpadových vôd 18 799,52 €, úroky na účtoch 44,34 €,
refundácie 105,00 €, vratka poistného Favorit 197,09 €.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky za vypúšťanie odpadových vôd vo výške 8 892,94 €.
Bežné príjmy - nerozpočtované :
Skutočnosť k 31.12.2015
1 259,92 €
3) Bežné príjmy – granty a transfery :
Rozpočet na rok 2015
458 581,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
454 548,72 €

% plnenia
99,12 %
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Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Poskytovateľ
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
ÚPSVaR Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
PPA Bratislava
MK SR Bratislava
ÚPSVaR Zlaté Moravce
Úrad vlády SR, Bratislava
MF SR Bratislava
Okresný úrad Nitra
Nitriansky samospr. kraj
ÚPSVaR Zlaté Moravce
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
OU ŽP Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra

Suma v EUR
2 496,00
371 747,00
2 565,60
241,20
640,00
5 035,24
750,00
79,67
10 000,00
20 000,00
35 000,00
350,00
70,56
4 000,78
591,03
167,69
149,84
664,11

Účel
Materská škola-predškoláci
Základná škola - školstvo
Hmotná núdza-strav.náv.dieťaťa
CO
Referendum
Úhrada DPH Spev.plochy a priestr.
Dotácia na knihy-Obecná knižnica
Št.príspevok–pohreb.Ľudovít Sýkora
Rek.int.futbal.šatní a sociál.zariadení
Rek.sociál.zar. KD a vnútor. rek.sály
Vým.okien kotolne a stien telocv.ZŠ
STO – športové podujatie
Rodinné prídavky
Matrika
Register obyvateľov
Starostlivosť o životné prostredie
Sociálna poist.-prepočet 2013,2014
Od rozpoč.org. E-testovanie

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, boli tiež
zúčtované voči štátnemu rozpočtu.

Rozpočet sa upravuje pri príjme na bežný účet bez

schválenia zastupiteľstva. Zastupiteľstvo s úpravou v priebehu roku 2015 bolo oboznámené.

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
25 395,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
19 701,60 €

% plnenia
77,58 %

a) Príjem z kapitálových príjmov:
Z rozpočtovaných 24.125,00 € obci bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok – spolufinancovanie a predfinancovanie investičného projektu „Rekonštrukcia autobusových
zastávok v obci Tesárske Mlyňany“ v sume 19.641,60 € z toho 20 % ŠR 3.928,32 € a
80 % EÚ 15.713,28 €.
Z rozpočtovaných 1.270,00 €, kapitálový príjem z predaja pozemkov obce. Odpredaj
pozemku obce, katastrálne územie Tesáre nad Žitavou, novovytvorená parcela číslo 290/2
registra „C“ KN, o výmere 12 m2, vo výške 5,00 €/m2, t. j. 60,- €.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
29 264,00 €
29 263,04 €

% plnenia
100 %

Príjmové finančné operácie zahŕňajú zostatok prostriedkov z minulých rokov 24.263,04 €.
Dňa 21.12.2015 vrátený obci finančný príspevok LEADER, poskytnutý dňa 05.03.2010
Občianskemu združeniu pre rozvoj Mikroregiónu Požitavie - Širočina vo výške 5.000,00 €.
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Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v EUR
Rozpočet na rok 2015
658 613,00 € /obec/
465 459,71 € /ZŠ/
1 124 072,71 €

Skutočnosť k 31.12.2015
584 423,58 €/obec/
464 990,11 € /ZŠ/
1 049 413,69 €

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2015
490 051,52 €

% plnenia
88,91

93,36 %

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
551 202,00 €
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Všeobecné služby
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj bývania
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Iné zdravotnícke služby
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie služby
DS, cintoríny a iné služby
Predškolská výchova – MŠ
Základná škola - telocvičňa
Základná škola – školská jedáleň
Centrum voľného času
Staroba
Sociálna pomoc občanom v núdzi
Hygienická očista

Rozpočet
EUR
147 316,00

Skutočnosť
EUR
126 713,75

1 378,00
4 839,00
640,00
7 227,00
242,00
6 151,00
425,00
2 075,00
32 050,00
61 205,00
6 571,00
4 221,00
4 824,00
13 400,00
4 500,00
27 427,00
53 545,00
2 800,00
1 502,00
97 883,00
35 435,00
12 640,00
93,00
20 985,00
931,00
897,00

1 007,70
4 759,50
640,00
6 254,27
241,20
4 701,91
142,80
1 818,82
31 443,76
48 446,12
4 177,15
3 664,31
4 411,89
13 311,25
4 179,75
23 185,18
46 095,33
2 208,48
760,01
92 008,61
35 430,76
12 638,92
92,83
20 280,75
630,56
805,91

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo vo výške 141 526,74 €. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov Obecného úradu, Matričného úradu, Regob, CO, ŽP, služby občanom,
aktivačných pracovníkov, čističky odpadových vôd a kanalizácie, Materskej školy pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
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b) Poistné a príspevok do poisťovní
Skutočne čerpané k 31.12.2015 bolo vo výške 53 261,05 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného
z miezd pracovníkov obce a DDP za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Skutočne čerpané k 31.12.2015 bolo vo výške 271 963,66 €. Ide o prevádzkové výdavky
všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, vodné, poštové a telekomunikačné
služby, odvoz odpadov, prevádzkovanie ČOV a kanalizácie, údržba ciest a chodníkov,
ochrana prírody a krajiny, údržba cintorínov, všeobecný materiál, dopravné, štandardná
údržba a opravy budov a zariadení obce, ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Skutočne čerpané k 31.12.2015 bolo vo výške 17 045,80 €.
Patria sem príspevky pre spoločný obecný úrad Vráble, členské príspevky, príspevky
spoločenským, neziskovým organizáciám, cirkvi, príspevky jednotlivcom v hmotnej núdzi,
nemocenské dávky, pohrebné trovy a rodinné prídavky ÚPSVaR.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi
Skutočne čerpané k 31.12.2015
bolo vo výške 6 254,27 €.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
35 460,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
32 038,65 €

v tom :
Funkčná klasifikácia

% plnenia
90,35 %
Rozpočet
EUR

Zakúpenie časti pozemku Sekaniny / p. Zrasták /
Autobusová zastávka Mlyňanka
Výstavba cesty Podlužia - kameň
Gabiony – Ulica Štefana Moysesa
Zberný dvor – splátkový kalendár
Traktor s kosačkou
Snežný pluh k traktoru
Projekt. dokumentácia - Rekonšt.autobusových zastávok
Projekt. dokumentácia - Rekonšt. mosta cez Žitavu
Verejné osvetlenie – geodetické práce
Ihrisko Tesáre – Rekonštrukcia budovy s príslušenstvom

Skutočnosť
EUR

660,00
5 977,00
1 000,00
1 653,00
76,00
12 100,00
900,00
1 940,00
1 200,00
2 380,00
7 574,00

652,75
5 975,76
72,00
1 652,40
75,92
10 900,00
816,00
1 940,00
0,00
2 380,00
7 573,82

3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie:
Rozpočet na rok 2015
461 459,71 €

Skutočnosť k 31.12.2015
461 050,51 €

% plnenia
99,91 %
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola - školstvo
371 957,87 €
Hmotná núdza
2 522,60 €
Základná škola – transfer z obce
2 515,00 €
Základná škola – Nadácie
500,00 €
________________________________________________
Spolu:
377 495,47 €
Originálne kompetencie:
Školský klub detí
Školská jedáleň
Spolu:

25 141,48 €
58 413,56 €____
83 555,04 €

Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie:
___________________________________________________________________________
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
4 000,00 €
3 939,60 €
98,49 %
___________________________________________________________________________
4) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
71 951,00 €
62 333,41 €
Výdavkové finančné operácie splátky úverov vo výške 62 333,41 €.

% plnenia
86,63 %

Bankový dlhodobý úver prekleňovací
Bankový spotrebný úver – Leasing
Bankový krátkodobý úver-Spevnené plochy v obci
Bankový dlhodobý úver-Spevnené plochy A,B,C,
Bankový dlhodobý úver - Zrubový obchod
Bankový dlhodobý úver - Klubovňa pre spolkovú činnosť
Bankový krátkodobý úver – Rekonštr. Autobusových zastávok
Úver zo ŠFRB – splácanie vo výške

6 684,00
2 132,69
5 592,00
13 332,00
1 780,00
3 096,00
19 641,60
10 075,12

€
€
€
€
€
€
€
€

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec Tesárske Mlyňany vytvárala rezervný fond. V roku 2015 bol prídel do rezervného
fondu.
Rezervný fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2015
Prídel do rezervného fondu
Čerpanie na splátky istín

3 663,83 €
24 263,04 €
0,00 €
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Čerpanie – poplatky banke

51,60 €

Čerpanie – zrážka dane z úroku

0,25 €

Kreditné úroky

1,60

€

27 876,62 €

KZ k 31.12.2015
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2015

136,52 €

Prírastky - povinný prídel 1 % + Kolektívna

+1 259,92 €

zmluva
Úbytky - čerpanie

0,00 €

KZ k 31.12.2015

1 396,44 €

5. Výsledok hospodárenia za rok 2015, použitie prebytku
Výpočet prebytku alebo schodku hospodárenia obce Tesárske Mlyňany/rozpočtový výsledok/:
Bežné príjmy
1.081.265,28 = Obec 693.323,73 + ZŠ 387.941,55
Bežné výdavky
951.102,03 =
490.051,52 +
461.050,51
Prebytok bežného rozpočtu
130.163,25
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kap. rozpočtu

19.701,60 =
35.978,25
- 16 276,65

Prebytok rozpočtu spolu:

113 886,60

Finančné operácie príjmové:
Finančné operácie výdavkové:
Rozdiel

29 263,04
62 333,41
- 33 070,37

19.701,60 +
32 038,65 +

0,00
3 939,60

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu.
Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií je krytý prebytkom hospodárenia
z minulého roka, nenávratným finančným príspevkom PPA, nenávratnými dotáciami na
opravu budov obce.
Výsledok hospodárenia obce Tesárske Mlyňany je prebytok vo výške 145 557,10 EUR.
Usporiadanie výsledku hospodárenia medzi nákladmi a výnosmi za rok 2015 sa uskutoční
prevodom na účet 428. Jedná sa o čiastku -11.419,29 EUR v súvahe riadok 125 /toto je
účtovný výsledok hospodárenia/.
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Tvorba rezervného fondu:
Výsledok hospodárenia
Z toho:
Dotácia na výmenu okien, časti stien v kotolni ZŠ
Nezaplatené faktúry
Finančná zábezpeka
Fondové účty
Depozitný účet
Mzdy a odvody za december 2015
Ceniny, stravné lístky
Rozdiel pre tvorbu RF - Bežný účet a peniaze

145 557,10 €
35 000,00
9 162,57
5 155,23
29 273,06
389,41
17 433,42
2 755,47
46 387,94

€
€
€
€
€
€
€
€

Prebytok rozpočtu v sume 46.387,94 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods. 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 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v plnej výške /čerpať
na splatenie istín - úverov /.

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
c. právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel
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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky /BV/
- kapitálové výdavky /KV/
-2-

-1-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015
v EUR
-3-

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2015
v EUR
-4-

OÚ školstvo

Výmena okien-Telocvičňa,II.

0

OÚ školstvo

Výmena okien kotolne v ZŠ

35 000,00

OÚ Nitra

Materská škola - predškoláci

2 496,00

2 496,00

OÚ Nitra

ZŠ – školstvo/doprav. žiakov

371 747,00

371 357,59

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
v EUR
-5-

35 000,00
0

0
35 000,00
0
389,41
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ÚPSVaR

Hmotná núdza –stravov. náv.

OÚ Nitra

2 565,60

2 565,60

0

CO

241,20

241,20

0

OÚ Nitra

Referendum

640,00

640,00

0

MK SR

Zakúpenie kníh - O. knižnica

750,00

750,00

0

ÚPSVaR

Štát. príspevok - pohrebné

79,67

79,67

0

Úrad vlády

Rekon.futbal.šatní a sociál.zar.

10 000,00

10 000,00

0

MF SR

Rekon.soc.zar. KD a sály

20 000,00

20 000,00

0

NSK

STO – športové podujatie

350,00

350,00

0

ÚPSVaR

Rodinné prídavky

70,56

70,56

0

OÚ Nitra

Matrika

4 000,78

4 000,78

0

OÚ Nitra

Register obyvateľov

591,03

591,03

0

OÚ ŽP Nitra

Starostlivosť o životne prostr.

167,69

167,69

0

OÚ Nitra

SP – prepočet ZŠ 2013,2014

0

149,84

0

OÚ NR

Od rozpočtovej org. E-test

664,11

664,11

0

PPA BA

Úhrada DPH Spevnené plochy

5 035,24

5 035,24

0

PPA BA

Nenáv.FP – Rek. autobus.zast.

19 641,60

19 641,60

0

B. Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so zákonom o účtovníctve a o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel
Rímskokatolícka cirkev – BV

450,00 €

450,00 €

0

Rímskokatolícka cirkev - KV

9 000,00 €

9 000,00 €

0

Slovenský zväz záhradkárov - BV

509,75 €

509,75 €

0

Hudobná kapela INSIDE - BV

200,00 €

200,00 €

0

Športový klub – BV

3.000,00 €

3.000,00 €

0

Stolnotenisový oddiel – BV

1.215,00 €

1.2015,00 €

0

Centrum voľného času – mesto Nitra

62,83 €

62,83 €

0

Centrum voľného času – mesto Zl. Moravce

30,00 €

30,00 €

0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie v súlade so zákonom o účtovníctve
a o poskytovaní dotácií.

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

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

3 058 039,82

2 851 439,67

88 295,97

0,00

2 660 276,94

2 541 972,76

Dlhodobý finančný majetok

309 466,91

309 466,91

Obežný majetok spolu

448 649,35

435 115,79

175,00

75,00

330 807,62

260 437,46

Pohľadávky

26 908,86

26 151,99

Finančný majetok

90 757,87

148 451,34

Časové rozlíšenie

5 740,15

615,81

3 512 429,32

3 287 171,27

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

2 659 234,63

2 548 002,09

Oceňovanie rozdiely

0,00

0,00

Fondy účtovnej jednotky

0,00

0,00

2 659 234,63

2 548 002,09

427 210,11

369 025,94

231 151,55

221 076,43

1 600,00

1 800,00

67 692,32

69 508,87

Bankové úvery

126 766,24

76 640,64

Časové rozlíšenie

425 984,58

370 143,24

3 512 429,32

3 287 171,27

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Návratné finančné výpomoci
Zúčtovanie medzi subjektami VS

SPOLU
PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Rezervy zákonné krátkodobé
Krátkodobé záväzky

SPOLU
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Obec môže na splnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania ak:
a) celková suma dlhu ku koncu roka neprekročí 60 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho roka
b) suma bežných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 2014
60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka

= 948 243,67 €
568 946,20 €
237 060,92 €

+
-

voči dodávateľom
voči subjektu s právnou subjektivitou
iné záväzky - finančná zábezpeka
voči zamestnancom (mzdy - odvody 12/2015
S p o l u:

9 162,57
35 389,41
5 155,23
17 433,42
67 140,63

€
€
€
€
€

Obec má krátkodobé bankové úvery vo výške 9.614,64 EUR.
Krátkodobý, bankový úver na zakúpenie Zrubového obchodu poskytnutý v Prima banke
18.10.2013 vo výške 4.300,00 €, splatený 25.10.2015. Splátky úveru v roku 2015 z rozpočtu
obce boli 1.780,00 €, úroky z úveru vo výške 34,85 €.
Krátkodobý, bankový úver na rekonštrukciu – Spevnené plochy v obci poskytnutý 27.6.2014
vo výške 44.757,76 €, splatný 25.11.2016 v aktuálnej výške 5.131,44 €. Splátky úveru v roku
2015 z rozpočtu obce 5.592,00 €, úroky z úveru 320,86 €.
Krátkodobý, bankový úver na rekonštrukciu – Autobusové zastávky v obci poskytnutý
2.12.2014 vo výške 24.124,80 €, splatný 1.12.2016, nesplatený úver v aktuálnej výške
4.483,20 €. Za rok 2015 splatený úver z nenávratného finančného príspevku vo výške
19.641,60 €, splatené úroky z úveru vo výške 704,61 €.

Obec má dlhodobé bankové úvery vo výške 67.026,00 EUR.
Dlhodobý, bankový úver na rekonštrukciu Klubovne pre spolkovú činnosť, poskytnutý
18.4.2011 vo výške 80.000,00 €, splatný 25.11.2020 v aktuálnej výške 15.244,00 €. Splátky
úveru v roku 2015 boli v celkovej výške 3 096,00 €, úroky z úveru vo výške 574,77 €.
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Dlhodobý, bankový úver na preklenutie bežných výdavkov, poskytnutý 27.12.2011 vo výške
55.000,00 €, splatný 25.11.2020 v aktuálnej výške 32.891,00 €. Splátky úveru v roku 2015
boli v celkovej výške 6 684,00 €, úroky z úveru vo výške 1.061,20 €.
Dlhodobý, bankový úver na rekonštrukciu – Spevnené plochy A, B, C, poskytnutý
10.4.2014 vo výške 40.000,00 €. Splatný 25.5.2017 v aktuálnej výške 18.891,00 €. V roku
2015 splatené 13.332,00 €, úroky z úveru 1.014,79 €.

Š F R B – dlhodobý úver na výstavbu nájomnej bytovky - 12 BJ, číslo zmluvy
407/1308/2005, vo výške 319.727,28 €, splatnosť od 21.10.2005 do 30.09.2035.
Zostatok dlhodobého úveru ŠFRB je v aktuálnej výške 221.076,43 €.
Úver sa spláca a splátky v roku 2015 boli v celkovej výške 10.075,12 €, splátky úroku
z úveru vo výške 2.265,44 €.

Č S O B Leasing – spotrebný úver na kúpu osobného vozidla RENAULT Master.
Spotrebný úver poskytnutý 2.9.2014, hodnota úveru 4 374,00 €, úrok 446,89 €, splatnosť
22.9.2016. Aktuálna výška úveru 1.737,69 €, aktuálna výška úrokov 70,12 €. V roku 2015
splatený spotrebný úver vo výške 2.132,69 €, úroky z úveru vo výške 277,75 €.

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Tesárske
Mlyňany .
Príloha č. 1 Záverečného účtu
Vypracovala: Katarína Uhrinová
V Tesárskych Mlyňanoch, dňa 1.6.2016
01.06.2016
Vyvesené dňa: ............................
Zvesené dňa: ...........................
Prerokované dňa: .....................

Uznesenie číslo ...../2016
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10. Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
2. Použitie prebytku v sume 46.387,94 EUR, zisteného 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 na tvorbu rezervného fondu v plnej výške.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015.
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