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Záverečný účet Obce Ovčiarsko 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. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako 

prebytkový. 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 31.10.2014 uznesením č. 45/2014. 

Rozpočet bol zmenený šestnásťkrát.  

Rozpočet sa menil schvaľovaním rozpočtových opatrení č. 1 – 16:  

- prvá zmena schválená dňa 12.01.2015 starostkou obce Ovčiarsko 

- druhá zmena schválená dňa 20.02.2015 uznesením č. 20/2015 

- tretia zmena schválená dňa 20.03.2015 uznesením č. 32/2015 

- štvrtá zmena schválená dňa 15.04.2015 uznesením č. 38/2015 

- piata zmena schválená dňa 01.05.2015 starostkou obce Ovčiarsko 

- šiesta zmena schválená dňa 30.06.2015 uznesením č. 58/2015 

- siedma zmena schválená dňa 07.07.2015 starostkou obce Ovčiarsko 

- ôsma zmena schválená dňa 14.08.2015 uznesením č. 68/2015 

- deviata zmena schválená dňa 20.08.2015 starostkou obce Ovčiarsko 

- desiata zmena schválená dňa 18.09.2015 uznesením č. 88/2015 

- jedenásta zmena schválená dňa 25.09.2015 starostkou obce Ovčiarsko 

- dvanásta zmena schválená dňa 02.10.2015 uznesením č. 100/2015 

- trinásta zmena schválená dňa 23.10.2015 uznesením č. 114/2015 

- štrnásta zmena schválená dňa 20.11.2015 uznesením č. 124/2015 

- pätnásta zmena schválená dňa 11.12.2015 uznesením č. 137/2015 

- šestnásta zmena schválená dňa 15.12.2015 starostkou obce Ovčiarsko 

 

 

Rozpočet obce k 31. 12. 2015 v EUR 

 

 Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočné 

čerpanie 

Príjmy celkom 151 960,00 178 445,00 191 046,23 

z toho:    

Bežné príjmy  151 960,00 177 179,00    189 780,23 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00      0,00 

Príjmové finančné operácie 0,00 1 266,00      1 266,00 

Výdavky celkom   151 845,00 178 421,00    154 199,18 

z toho:    

Bežné výdavky         146 845,00 163 779,00    152 783,18 

Kapitálové výdavky 5 000,00 14 642,00      1 416,00 

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00      0,00 

Rozpočet obce  115,00 24,00 36 847,05 
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Nerozpočtované príjmy – tvorba Sociálneho fondu bola vo výške 558,59 € a nerozpočtované 

výdavky – čerpanie Sociálneho fondu bolo vo výške 468,10 €. 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR   

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

178 445,00 191 046,23  107,06 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

152 150,00 164 361,89                   108,03                

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 130 000,- € z výnosu dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 142 580,35 €, 

čo predstavuje plnenie na 109,68 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 12 500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 12 226,09 €, čo je 

97,81 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 340,64 € a dane zo stavieb boli 

v sume 3 885,45 €. 

c) Daň za psa  

Z predpokladanej dane za psa vo výške 600,- € bolo k 31.12.2015 skutočne poukázaných 

652,17 €, čo predstavuje 108,70 % plnenie.  

d) Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovanej čiastky 50,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 14,40 €, čo 

predstavuje 28,80 % plnenie.  

e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Za rozpočtový rok 2015 bolo zinkasovaných 8 888,88 €, čo v porovnaní s rozpočtovanou 

čiastkou 9 000,- € predstavuje 98,77 % plnenie.  

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

16 329,00 17 237,24 105,56 

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 12 415,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 12 916,20 €, čo je 

104,04 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 975,42 €, príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 8 413,- €, príjem z prenajatých 

hrobových miest vo výške 316,78 € a príjem z prenajatého inventáru v sume 211,- €. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 1 750,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 127,50 €, čo je 

121,57 % plnenie. Príjem bol tvorený príjmami zo správnych, stavebných a ostatných 

poplatkov. 
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c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 

Patria sem príjmy za vyhlasovanie v rozhlase vo výške 388,- €, príjem z predaja drevnej 

hmoty vo  výške  103,80 €, príjem za kopírovacie služby vo výške 1,65 €, príspevky prijaté  

od  rodičov  za  materskú  školu  vo  výške  1 224,- € a príjem za stravné vo výške 1,18 €. 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli celkom 1 718,63 €, 

čo predstavuje 92,25 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke 1 863,- €. 

d) Úroky z tuzemských vkladov 

Príjem z vkladov bol vo výške 47,05 €, čo predstavuje 470,50 % plnenie oproti 

rozpočtovanej čiastke 10,- €.  

e) Ostatné príjmy  

Príjem z odvodov z hazardných a iných podobných hier bol vo výške 63,68 €, príjem 

z refundácie vo výške 355,18 € a iné príjmy vo výške 9,- €. V položke 292 – Ostatné príjmy 

je ako príjem z refundácie zúčtovaná aj dotácia z Okresného úradu Žilina na mimoriadne 

udalosti - povodne vo výške 222,80 €, ktoré boli vynaložené ešte v roku 2014. Ostatné 

príjmy sú v celkovej výške 427,86 €. V porovnaní s rozpočtovanou sumou 291,- € 

predstavujú ostatné príjmy 147,03 % plnenie. 

 

 3) Bežné príjmy – tuzemské bežné granty a transfery:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

8 700,00 8 181,10 94,04 

 

Obci bol poskytnutý dobrovoľný príspevok od darcu vo výške 350,- €, ktorý nebol použitý 

v roku 2015, ale bol prenesený do nasledujúceho roku. 

 

Textová časť – bežné transfery v rámci verejnej správy:  

 

Obec prijala nasledovné transfery: 

P.

č. 

Poskytovateľ Suma    

v € 

Účel 

1. Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny Žilina 

4 619,46 Podpora rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti podľa § 50j a podpora 

vytvárania pracovných miest podľa § 54 

2. LESY SR, št. p.  1 000,00 Oprava miestnej komunikácie Horné Viešky 

3. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR 

868,00 Výchova a vzdelávanie 5-ročných detí 

materských škôl 

4. Ministerstvo vnútra SR 201,30 Hlásenie pobytu občanov a registra 

obyvateľov SR 

5. Ministerstvo vnútra SR 640,00 Príprava a konanie referenda 

6. Ministerstvo životného 

prostredia SR 

57,11 Starostlivosť o životné prostredie 

7. Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 

445,23 Stavebný poriadok a pôsobnosť špeciálneho 

stavebného úradu pre miestne a účelové 

komunikácie  

 Spolu 7 831,10   

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poukázalo obci Ovčiarsko 

dotáciu na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného 

poriadku vo výške 567,30 € a na úseku dopravy vo výške 26,35 €. Finančné prostriedky za 

1. štvrťrok roku 2015 boli poskytnuté Mestu Žilina, ktoré pre nás zabezpečovalo výkon 
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prenesených úloh štátnej správy na uvedených úsekoch. Obci Ovčiarsko bolo poskytnutých 

len 425,47 € na úseku stavebného poriadku a 19,76 € na úseku dopravy. 

 

Prijaté transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.  

 

4) Kapitálové príjmy:  

   

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Obec Ovčiarsko neprijala v roku 2015 žiadny kapitálový príjem. 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1 266,00 1 266,00 100,00 

 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 50/2015 zo dňa 22.05.2015 boli zapojené 

do rozpočtu finančné prostriedky z rezervného fondu schválené na použitie na kapitálové 

výdavky vo výške 1 266,- €.   

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

178 421,00 154 199,18 86,42 

 

1) Bežné výdavky: 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

163 779,00 152 783,18                  93,29                

 

v tom:     

                                                                                                            

Bežné výdavky podľa štatistickej klasifikácie 

výdavkov verejnej správy (COFOG) 

Rozpočet   

v €  

Skutočnosť 

v € 

% 

plnenia 

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 68 644,00 63 361,71 92,30 

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifik. 640,00 640,00 100,00 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 300,00 141,38 47,13 

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 6 193,00 5 234,11 84,52 

04.5.1 Cestná doprava 6 100,00 5 151,21 84,45 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 10 100,00 8 923,56 88,35 

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasif. 2 465,00 2 431,22 98,63 

06.4.0 Verejné osvetlenie 3 462,00 3 455,67 99,82 

08.1.0 Rekreačné a športové služby 3 453,00 3 104,06 89,89 

08.2.0 Kultúrne služby 15 984,00 14 984,07 93,74 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 3 153,00 2 845,33 90,24 

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie 41 835,00 41 355,86 98,85 
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09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 1 300,00 1 155,00 88,85 

10.4.0 Rodina a deti 150,00 0,00 0,00 

Spolu 163 779,00 152 783,18 93,29 

 

Textová časť – bežné výdavky: 

a) Mzdy, platby, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 63 266,95 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 61 381,01 €, čo 

je 97,02 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce, hlavnej kontrolórky 

obce, pracovníčok obecného úradu a materskej školy, ďalej mzdové prostriedky  

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prijatých na základe Dohody s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a odmeny v súvislosti s prípravou a konaním referenda.   

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  23 353,34 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 21 599,37 €, čo 

predstavuje 92,49 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za 

zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 71 801,71 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 64 782,92 €, čo 

je 90,22 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých organizačných zložiek, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a služby. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 5 357,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 5 019,88 €, čo 

predstavuje 93,71 % plnenie. Patria sem dotácia pre Spoločný obecný úrad, finančný 

príspevok pre Centrum voľného času, členské príspevky za členstvo v regionálnych 

združeniach a dávky pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov. 

 

2) Kapitálové výdavky: 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

14 642,00 1 416,00                        9,67 

 

v tom: 

           

Kapitálové výdavky podľa štatistickej 

klasifikácie výdavkov verejnej správy (COFOG) 

Rozpočet Skutočnosť % 

plnenia 

06.2.0 Rozvoj obcí 690,00 690,00 100,00 

08.2.0 Kultúrne služby 5 000,00 0,00 0,00 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 8 952,00 726,00 8,11 

Spolu 14 642,00 1 416,00 9,67 

 

 

Textová časť – kapitálové výdavky: 

a) Obstarávanie kapitálových aktív 

V roku 2015 sa zrealizovali nasledovné investičné aktivity: 

Obstarávanie Územného plánu obce Ovčiarsko v sume 690,- €. 

Spracovanie  projektovej  dokumentácie  na  úpravu  vstupu  do  Domu cirkevných  obradov   

v Ovčiarsku vo výške 150,- €. 

Reštaurovanie nástenných malieb obrazov v kaplnke v sume 576,- €. 
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V roku 2015 boli naplánované aj iné investičné aktivity, ktoré neboli zrealizované:  

Úprava vstupu do Domu cirkevných obradov Ovčiarsko – finančné prostriedky schválené 

uznesením č. 124/2015, zmluva podpísaná v januári 2016 – nezrealizované z dôvodu 

nepriaznivých podmienok 

Rekonštrukcia strechy Domu cirkevných obradov - finančné prostriedky schválené 

uznesením č. 120/2015, zmluva podpísaná v decembri 2015 – nezrealizované z dôvodu 

nepriaznivých podmienok 

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy – finančné prostriedky schválené 

uznesením č. 45/2014 - nezrealizované z dôvodu neschválenia žiadosti o poskytnutie 

podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie: 

 

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

0,00 0,00                   0,00 

 

 

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

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 

 
 
Bežné príjmy spolu 189 780,23 

Bežné výdavky spolu 152 783,18 

Bežný rozpočet 36 997,05 

Kapitálové príjmy spolu 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 1 416,00 

Kapitálový rozpočet  -1 416,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 35 581,05 

Príjmy z finančných operácií 1 266,00 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 1 266,00 

PRÍJMY SPOLU 191 046,23 

VÝDAVKY SPOLU 154 199,18 

Hospodárenie obce 36 847,05 

 

Prebytok rozpočtu v sume – 35 581,05 €  bol zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p.  navrhujeme použiť na 

  tvorbu rezervného fondu 

 

Zostatok finančných operácií  v sume 1 266,- € navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu                                                      

 

Vylúčiť z prebytku: 

- nepoužitý dobrovoľný príspevok od darcu vo výške 350,- €, ktorý nevstupuje do 

výsledku rozpočtového hospodárenia 
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú  

 tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 36 497,05 €  

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.  Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2015 0,00       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 52 479,09      

               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky - použitie rezervného fondu v súlade s uznesením č. 50/2015 

- Obstarávanie Územného plánu obce  

- Reštaurovanie nástenných malieb obrazov v kaplnke 

 

690,00  

576,00 

               - krytie schodku hospodárenia 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2015 51 213,09 

 

Rezervný fond mal stav k 1.1.2015 výšku 0,- €, pretože v roku 2014 sa zapojil celý zostatok 

rezervného fondu do rozpočtu, pričom nepoužité finančné zdroje z rezervného fondu boli 

prenesené v konečnom výsledku hospodárenia do roku 2015. 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje  kolektívna  zmluva  vyššieho stupňa ako aj 

interná smernica. 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2015 54,80 

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %                                558,59    

                - ostatné prírastky 0,00     

Úbytky    - príspevok na stravné lístky                     86,10 

                - regenerácia pracovných síl        332,00 

                - ostatné úbytky                                                50,00    

KZ k 31.12.2015 145,29       

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015 

Majetok spolu 412 683,53 435 495,38 

Neobežný majetok spolu, z toho: 358 211,27 340 754,69 
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Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 282 040,22 264 583,64 

Dlhodobý finančný majetok 76 171,05 76 171,05 

Obežný majetok spolu, z toho: 53 943,88 93 545,23 

Zásoby 0,00 767,64 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0,00 97,38 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 353,89 4 441,78 

Finančné účty  52 589,99 88 238,43 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  528,38 1 195,46 

 

Krátkodobé pohľadávky tvoria preplatky z dodávateľských faktúr vo výške 3 744,08 €, 

pohľadávky z nedaňových príjmov obcí vo výške 636,65 €, pohľadávky z daňových príjmov 

obcí vo výške 60,87 € a  ostatné priame dane vo výške 0,18 €.   

 

P A S Í V A 

Názov ZS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015 

Vlastné imanie a záväzky spolu 412 683,53 435 495,38 

Vlastné imanie, z toho: 389 146,09  414 350,53 

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov 377 678,36 389 146,09 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 11 467,73 25 204,44 

Záväzky, z toho: 1 313,02 1 888,63 

Rezervy  827,71 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 54,80 145,29 

Krátkodobé záväzky 430,51 1 243,34 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 22 224,42 19 256,22 
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Krátkodobé záväzky tvoria záväzky voči dodávateľom vo výške 889,07 €, záväzky 

voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 4,27 € a ostatné záväzky voči 

subjektom mimo verejnej správy vo výške 350,- €.  

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                                  0,00 € 

- voči leasingovým spoločnostiam                             0,00 € 

- voči dodávateľom                                    889,07 € 

- voči štátnemu rozpočtu                                  0,00 € 

- voči zamestnancom                                  0,00 € 

- s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia                  4,27 € 

- zo Sociálneho fondu                 145,29 € 

- ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy 350,00 € 

 

V zmysle §17 ods. 6  zákona č. 583/2004 Z. z. obec a VUC môžu na plnenie svojich úloh 

prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce alebo VUC neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho účtovného obdobia 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov 

neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtovaného 

roka 

 

Obec Ovčiarsko neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu o úvere. 

 

Z uvedeného vyplýva, že zákonná podmienka § 17 ods.  6a) a 6b) zákona 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách bola splnená. 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2015, 

nakoľko obec Ovčiarsko nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  
 

Obec Ovčiarsko neposkytla v roku 2015 žiadne záruky.  

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec Ovčiarsko v roku 2015 neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c) štátnemu rozpočtu 

d) štátnym fondom 
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e) rozpočtom iných obcí 

f) 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, t.j. 

rozpočtovým organizáciám: 

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

--- --- --- --- 

 

Obec  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

--- --- --- --- 

 

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  

 

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých 

príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverené iným spôsobom. 

 

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade s rozpočtom obce na rok 2015 právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie: uviesť  

- bežné výdavky – formou transferu  

  podliehajúce vyúčtovaniu 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Spoločný obecný úrad Strečno 2 654,69 € 2 557,31 € 97,38 

 

Okrem dotácií formou transferu boli v roku 2015 z rozpočtu obce financované aktivity 

formou príspevkov na ich činnosť:  

Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Hôrky:             1 155,00 € 

Členské príspevky v regionálnych združeniach         654,37 € 

 

c) 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 - 
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ÚPSVaR Verejno-prospešné práce  4 619,46 4 619,46 0,00 

LESY SR, št.p. Oprava miestnej komunikácie  1 000,00 1 000,00 0,00 

MŠVVaŠ SR Výchova a vzdelávanie 5-ročných 

detí materských škôl 

868,00 868,00 0,00 

MV SR Hlásenie pobytu občanov 

a registra obyvateľov SR 

201,30 201,30 0,00 

MV SR Príprava a konanie referenda 640,00 640,00 0,00 

MŽP SR Starostlivosť o životné prostredie 57,11 57,11 0,00 

MDVRR SR Stavebný poriadok  567,30 567,30 0,00 

MDVRR SR Špeciálny stavebný úrad pre 

miestne a účelové komunikácie 

26,35 26,35 0,00 

MV SR Povodňové udalosti 222,80 222,80 0,00 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poukázalo obci Ovčiarsko 

dotáciu na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného 

poriadku vo výške 567,30 € a na úseku dopravy vo výške 26,35 €. Finančné prostriedky za 

1. štvrťrok roku 2015 boli poskytnuté priamo Mestu Žilina, ktoré pre nás zabezpečovalo 

výkon prenesených úloh štátnej správy na uvedených úsekoch a vykonalo zúčtovanie 

dotácie. Na účet obce Ovčiarsko bolo poskytnutých len 425,47 € na úseku stavebného 

poriadku a 19,76 € na úseku dopravy. 

 

V roku 2015 bola obci Ovčiarsko poskytnutá dotácia z  Okresného úradu Žilina, odbor 

krízového riadenia na mimoriadne udalosti - povodne vo výške 222,80 €, ktoré boli 

zúčtované do nákladov ešte v roku 2014. V roku 2015 bola poskytnutá dotácia zúčtovaná 

ako príjem z refundácie. 

 

Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a vykonaním referenda boli obci Ovčiarsko 

poukázané vo výške 640,- €, pričom čiastka 164,- bola vrátená ako nevyčerpané finančné 

prostriedky za referendum.   

 

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

--- --- --- --- 

 

Obec  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

--- --- --- --- 
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f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

--- --- --- 0,00 

 

VÚC  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

--- --- --- 0,00 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

rozpočtu       

   
Záverečný účet obce Ovčiarsko neobsahuje Hodnotiacu správu k plneniu rozpočtu, pretože 

rozpočet obce nebol vypracovaný na úrovni programov obce. 

 

V Ovčiarsku dňa 27. 05. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:      Predkladá: 

Ing. Ivana Knappová                                 Darina Ninisová – starostka obce 

 

 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku  

 

1. Berie na vedomie: 

a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2015. 

b) Správu audítora za rok 2015. 

 

2. Konštatuje, že Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce Ovčiarsko za rok 

2015. 

 

3. Schvaľuje:  

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. 

b) Použitie prebytku celkového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej 

výške  36 497,05 €.   


