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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. Beţný 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 15.12.2014 uznesením č 1/2014 
Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 31.3.2015 uznesením č. 33/2015 
- druhá zmena schválená dňa 31.3.2015 rozpočtovým opatrením starostu - transfery  
- tretia zmena  schválená dňa 22.5.2015 uznesením 57/2015 
- štvrtá zmena schválená dňa 30.6.2015  rozpočtovým opatrením starostu - transfery  
- piata zmena  schválená 30.6.2015 uznesením č. 86/2015 
- šiesta zmena schválená 25.9.2015 uznesením 101/2015 
- siedma zmena schválená 25.9.2015 /ZŠ/ uznesením 102/2015 
- ôsma zmena chválená k 4.12.2015 uznesením 115/2015  

 
Rozpočet obce k 31.12.2015  

 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 940710 1143939 

z toho :   

Beţné príjmy 914710 1099361 

Kapitálové príjmy 5000 7800 

Finančné príjmy 10000 20750 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 11000 16028 

Výdavky celkom 927710 1143939 

z toho :   

Beţné výdavky 334315 483338 

Kapitálové výdavky 102212 117511 

Finančné výdavky 32897 32897 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 458286 510193 

Rozpočet  obce 13000 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1143939 1144150 100,02 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1143939 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1144150 EUR, čo predstavuje  
100,02 % plnenie.  
 
1. Beţné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1115389 1131455 101,44 

 
Z rozpočtovaných beţných príjmov 1115389 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume1131455 EUR, čo predstavuje  
101,44% plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

581638                   582497                100,15 

 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 501478 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné 
prostriedky zo ŠR v sume 504182 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,54 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 28060 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 27921 EUR, čo je 99,50 % plnenie. Príjmy dane 
z pozemkov boli v sume 13606,60 EUR, dane zo stavieb boli v sume 14256,20 EUR a dane z bytov boli v sume 58,58 EUR. 
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky daňových príjmov v sume   EUR. 
 
Daň za psa  996 
Daň za uţívanie verejného priestranstva 951 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 48447,41 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

45588                 46451                 101,89  

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 13010 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13893 EUR, čo je 106,78 % plnenie. Uvedený príjem 
predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.063,88 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 
12819,55 EUR. 
 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 5990 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume   7.475,37 EUR, čo je .. 124,80% plnenie.  
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

10530                10415                  98,91 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10530 EUR, bol skutočný príjem vo výške 10415 EUR, čo predstavuje 98,91% 
plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, príjmy za vedenie účtovníctva MŠ, ZŠ, odvody za hracie 
automaty.  
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Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 488.163 EUR bol skutočný príjem vo výške 502.639,79 EUR, čo predstavuje 102,97% 
plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

UPSVR Čadca 804,80 deti v hmotnej núdzi 

MV SR  1920,- Referendum 643,76- vratka 

UPSVR Čadca 12018,42 aktivačné práce, VPP 

OU Čadca 133,20 civilná ochrana 

MV SR 627 Transfer na učebnice 

MV SR 344169 na činnosť ZŠ 

MV SR 2113 na odchodné 

MV SR 4716 vzdelávacie poukazy 

MV SR 565 deti  sociálne znevýhodnené 

MV SR 3635 5-ročné deti v MŠ 

MV SR 90,29 výkon v cestnej doprave 

MV SR 195,68 na ZP starostlivosť 

MV SR 2932,74 matričná činnosť 

MV SR 1943,70 na výstavbu 

MV SR 689,70 register obyvateľstva 

VUC Ţilina 8141,12 doplatok projektu 7 divov.... 

MV SR 32870 Transfer na haváriu ZŠ 

MŢP SR 85075,14 Transfer na čierne skládky 

 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli pouţité v súlade s ich účelom. 

 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

7800 5444 69,79 

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 7800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5444 EUR, čo predstavuje  69,79% 
plnenie.  
 
Príjem z predaja kapitálových aktív: 
Z rozpočtovaných 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 800 EUR.  
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  7000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4645 EUR, čo predstavuje 66,36 % plnenie. 
 
 
Granty a transfery 
Neboli rozpočtované kapitálové granty a transfery a nebol v r. 2015 ţiaden príjem. 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

10000 20750 7250 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 20750 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 7.250- EUR, čo predstavuje  34,94 
% plnenie.  
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č.53/2015 zo dňa 22.5.2015 bola schválená tvorba rezervného fondu v sume 13.533,94 
EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 13.533,94 EUR.  
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Beţné príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

16028                   14640,63                91,34 
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Z rozpočtovaných beţných  príjmov 16028 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 14640,63 EUR, čo predstavuje 91,34 
% plnenie.  
 
Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola                                     5529,80 EUR 
Materská škola 9110,83 EUR 
  
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

1143939 1,040.649 90,97 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1143939 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 1040649 EUR, čo 
predstavuje  90,97 % čerpanie.  
 
 
1. Beţné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

483338               467287,32                    96,68 

 
Z rozpočtovaných beţných výdavkov 483338 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 467287,32    EUR, čo 
predstavuje  96,68% čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 135190 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 127716,96 EUR, čo je 94,47 % čerpanie. Patria 
sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej sluţby, aktivačných pracovníkov, 
pracovníkov školstva a pracovníkov hospodárskeho dvora 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  51011 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 47943,39EUR, čo je 93,98 % čerpanie.  
Tovary a sluţby 
Z rozpočtovaných 274757 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 269542,12 EUR, čo je 98,10 % čerpanie. Ide 
o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná 
údrţba, odvoz a uskladnenie odpadov, nájomné za nájom a ostatné tovary a sluţby. 
Beţné transfery 
Z rozpočtovaných 20880 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 20882,21 EUR, čo predstavuje 100,01 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými     finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  1500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1202,58 EUR, čo predstavuje 80,17 % čerpanie.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

117511               38778,07                    33 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 117511 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 38778,07 EUR, čo 
predstavuje  30% čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:  
Nákup pozemku za budovou Obecného úradu Z rozpočtovaných  9000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 
9001,45 EUR, čo predstavuje 100,02 % čerpanie.  
Nákup prevádzkových strojov a zariadení Z rozpočtovaných  24400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 
20262,84 EUR, čo predstavuje 83,04 % čerpanie.  
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3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

32897                   32898,36                100 

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 32897EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 32898,36 EUR, čo predstavuje  
100 % čerpanie- na splácanie istiny z prijatých úverov. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.  
 
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Beţné výdavky  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

510193              501685,54                    98,33 

 
Z rozpočtovaných beţných  výdavkov 510193 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 501685,54 EUR, čo 
predstavuje  98,33% čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                         385696,72 EUR 
Materská škola                         115988,82 EUR 
  
 
Kapitálové výdavky 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu a bolo uhradené z kapitálových 
výdavkov Obce. 
 
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
 

Beţné  príjmy spolu 1131455,42 

z toho : beţné príjmy obce      1116814,79 

             beţné príjmy RO 14640,63 

Beţné výdavky spolu 968972,86 

z toho : beţné výdavky  obce  467287,32 

             beţné výdavky  RO 501685,54 

Bežný rozpočet 162.482,56 

Kapitálové  príjmy spolu 5444,68 

z toho : kapitálové  príjmy obce  5444,68 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 38778,07 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  38778,07 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -33.333,39 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 129.149,17 

Vylúčenie z prebytku  28933+1988,30=30.921,30 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu 

98.227,87 
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Príjmy z finančných operácií 7250 

Výdavky z finančných operácií 32898,36 

Rozdiel finančných operácií -25648,36 

Hospodárenie obce po úpravách 72.579,51 

PRÍJMY SPOLU   1144150 

VÝDAVKY SPOLU 1040649 

Hospodárenie obce  103.501,- 

Vylúčenie z prebytku 30.921,30 

Upravené hospodárenie obce 72.579,51 

 
 Riešenie hospodárenia obce.  
1.varianta : 
Prebytok rozpočtu v sume 72.579,51 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 vylúčenie z prebytku v sume 30.921,30 EUR  navrhujeme pouţiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 72.579,51 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 peňaţných 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 beţné výdavky poskytnuté predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v         
                sume 28.933,- EUR, a to na : Základnú školu Korňa 28.915 EUR 
b/            deti v hmotnej núdzi 18,-€ 
c/            nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údrţby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o       
               dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 1.988,30 
 
ktoré je moţné pouţiť 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.  

 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 72.579,51EUR.  

 
5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z.. O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo. 
              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015         

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

13.533,94      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0 

                - z finančných operácií 0 

Úbytky   - pouţitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

0       

               - krytie schodku rozpočtu 0 

               - ostatné úbytky  0 

KZ k 31.12.2015 13.533,94       
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Sociálny fond 
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 55,26   

Prírastky - povinný prídel -     1   %                                                      1.424,06          

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky 0     

Úbytky   - závodné stravovanie                                                        1.378,-   

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2015                                     101,32 

 
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   

Neobeţný majetok spolu 1492890,19 1474639,70 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 825,80 1095,83 

Dlhodobý hmotný majetok 1080758,54 1062238,02 

Dlhodobý finančný majetok 411305,85 411305,85 

Obeţný majetok spolu 2243152,49 2285112,74 

z toho :   

Zásoby 22689,81 19218,84 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2172082,68 2125092,08 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  12790,35 8666,11 

Finančné účty  35589,65 132135,71 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1307,84 1783,18 

 

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  2777316,35 2860022,38 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  2777316,35 2860022,38 

Záväzky 112607,48 92405,89 
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z toho :   

Rezervy  11618 12118 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 7322,84 21018 

Dlhodobé záväzky 55,26 101,32 

Krátkodobé záväzky 28702,69 27158,24 

Bankové úvery a výpomoci 64908,69 32010,33 

Časové rozlíšenie 847426,69 809107,35 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám  32010,33                   EUR 
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)   0 EUR 
- voči dodávateľom   9373,90                    EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                                                                                     EUR 
- voči zamestnancom                                                                       9498,42                    EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu                                             6873,19 EUR 
- ostatné  EUR 

 
Obec  neuzatvorila v roku 2015 ţiadnu lízingovú zmluvu, ani zmluvu o úvere. 
 
8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  
9. 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. ..... o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom 
na podporu všeobecne prospešných sluţieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

Ţiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
pouţitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - beţné výdavky na činnosť 10511,09EUR 10511,09EUR 0 

Dobrovoľný hasičský zbor- beţné výdavky na činnosť           1683,98        1683,98            0 

Folklórna skupina Nevädza- príspevok na kroje            700,-         700,-            0 

Klub dôchodcov- príspevok na činnosť            300,-         300,-            0 

    

    

 
K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN  o dotáciách. 

 
10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec nevykonávala v r. 2015 ţiadnu podnikateľskú činnosť  
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a zaloţeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 
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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 zaloţeným 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 zaloţeným 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 
pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Materská škola 111.748,67 111.748,67 0 

Základná škola- ŠKD+ CVČ  34.894,60  34.894,60 0 

    

    

 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 
finančných prostriedkov 

Suma skutočne 
pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola Korňa 352.190,- 343.275,-  8.915,- 

Materská škola  Korňa 3.635,- 3.635,-  0 

    

    

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

 
- obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie 

 
Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám: 
 
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
pouţitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

UPSVR Čadca transfer pre deti ohrozené sociálnym vylúčením        804,80 786,80 18,- 

UPSVR Čadca transfer na aktivačné práce a VPP    12.018,42 12.018,42 0 

MV SR transfer na referendum      1.920,- 1.276,23 643,77 /r.2015/ 

MV SR transfer na COO      133,20 133,20 0 

MV SR Transfer ZŠ na činnosť      344169 335254 8915 

MV SR Transfer ZŠ na učebnice       627,- 627,- 0 

MV SR Transfer ZŠ na odchodné       2113,- 2113,- 0 

MV SR Transfer ZŠ na vzdelávacie poukazy       4716,- 4716,- 0 

MV SR Transfer ZŠ na sociálne znevýhodnené deti       565,- 565,- 0 

MV SR Transfer MŠ pre 5- ročné deti      3635,- 3635,- 0 

MV SR Transfer na výkon ŠS -cestná doprava       90,29 90,29 0 
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MV SR Transfer na výkon ŠS –matričná činnosť 2932,74 2932,74 0 

MŢP Transfer na výkon ŠS –ţivotné prostredie 195,68 195,68 0 

MV SR Transfer na výkon ŠS –stavebný úrad 1943,70 1943,70 0 

MV SR Transfer na výkon ŠS –register obyvateľstva 689,70 689,70 0 

MV SR Transfer na haváriu ZŠ- beţné výdavky 32.870,- 12.870,- 20000,- 

MŢP Envirofond Transfer na likvidáciu čiernych skládok 85.075,14 85.075,14 0 

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2015 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

VÚC  Suma poskytnutých 
finančných prostriedkov 

Suma skutočne 
pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

VÚC Ţilina- doplatok transferu  8.141,12 8.141,12 0 

    

 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu         
Príloha č.2 Záverečného účtu. 

 
 

 
 
 
 
 

Vypracovala:                                                                 Predkladá:  
Ing. Jana Brezinová    Štefan Belko, starosta obce 
 
 
 
V Korni dňa 11.5.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      13 

13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
72.579,51 EUR. 
 


