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Záverečný účet Obce Rokycany
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, kapitálový rozpočet nebol plánovaný, finančné operácie –
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.02.2015 uznesením č. 23/2015.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- 1. zmena schválená dňa 04.09.2015,
- 2. zmena schválená dňa 02.10.2015, uznesenie č. 64/10/2015,

Rozpočet obce k 31.12.2015

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
376.157,98

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
376.157,98

246.868,00
0,00
129.289,98
376.155,28

246.868,00
129.289,98
0,00
376.157,98

215.753,62
0,00
160.401,66
0,00

215.756,33
0,00
160.401,66
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
376.157,98 €

Skutočnosť k 31.12.2015
370.718,77 €

% plnenia
98,55

Z rozpočtovaných celkových príjmov 376.157,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
370.718,77 EUR, čo predstavuje 98,55 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
246.868,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
237.543,52 €

% plnenia
96,22

Z rozpočtovaných bežných príjmov 246.868,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
237.543,52 EUR, čo predstavuje 96,22 % plnenie.
a) daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
216.922,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
219.016,35 €

% plnenia
100,96

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 201.157,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 205.186,60 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,97 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7.870,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 8.217,66 EUR, čo je
105,35 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4.778,25 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 3.375,39 EUR, dane z bytov boli v sume 64,02 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1.418,21 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 475,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 525,00 EUR, čo je
110,53 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 49,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00%
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7.420,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5.087,09 EUR, čo je
68,56 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4.632,86 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 454,23 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 10 227,81 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
15.566,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
10.356,63 €

% plnenia
61,94

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11.420,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6.511,94 EUR, čo
je 57,02 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 0,00
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 731,94 EUR a príjem
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení v sume 0,00 EUR a príjmov poplatkov za kanalizáciu
v sume 5.780,00 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 4.030,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3.716,88 EUR, čo je
92,23 % plnenie. Uvedené poplatky zahŕňajú príjem zo správnych poplatkov vo výške 672,05
EUR, príjem za porušenie predpisov vo výške 30,00 EUR a príjem za školné vo výške 3.014,83
EUR.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio:
Z rozpočtovaných 1,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,65 EUR, čo je 65,00 %
plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 115,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 127,16 EUR, čo
predstavuje 110,57 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy
z dobropisov.
c) prijaté granty a transfery:
Rozpočet na rok 2015
14.380,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
8.170,54 €

% plnenia
56,82

Z rozpočtovaných grantov a transferov 14.380,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 8.170,54
EUR, čo predstavuje 56,82 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Lesné spoločenstvo
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Prešov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Prešov
Okresný úrad Prešov, od.školstva

Suma v EUR
200,00 Dar
421,13 Na referendum

Ministerstvo vnútra SR

2.789,60
492,32

Účel

Projekt „Podpora zamestnávania UoZ“
Projekt „Podpora zamestnávania UoZ“

2.905,50 Prenesený výkon štátnej správy
330,99 Prenesený výkon štátnej správy – na úseku

hlásenia pobytu občanov
obyvateľov SR - REGOB
1.031,00 MŠ – 5.ročné deti

Okresný úrad Prešov, od.školstva

a

registra

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
129.289,98 €

Skutočnosť k 31.12.2015
129.289,98 €

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 129.289,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 129.289,98 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 %
plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 129.289,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 129.289,98 EUR,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté tuzemské granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Bratislava

Suma v EUR
129.289,98

Účel
Projekt „Regenerácia sídla – Obec
Rokycany“

3. Príjmové finančné operácie, mimorozpočtové pohyby
Rozpočet na rok 2015
0,00 €
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00 €
3.885,27 €

% plnenia
0,00
Nerozpočtované pohyby

Z rozpočtovaných finančných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00
EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
376.157,28 €

Skutočnosť k 31.12.2015
359.655,16 €

% čerpania
95,61

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 376.157,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 359.157,28 EUR, čo predstavuje 95,61 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
215.756,32 €

Skutočnosť k 31.12.2015
188.743,64 €

% čerpania
87,48

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 215.736,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 188.743,64 EUR, čo predstavuje 87,48 % čerpanie.
v tom:
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby (01)
Obrana (02)
Verejný poriadok a bezpečnosť (03)
Ekonomická oblasť (04)

Rozpočet /€/
111.536,45
0,00
2.315,03
1.470,00

Skutočnosť /€/
97.863,97
0,00
1.501,27
2.194,77

% plnenia
87,74
0,00
64,85
149,30

Ochrana životného prostredia (05)
Bývanie a občianska vybavenosť (06)
Zdravotníctvo (07)
Rekreácia, kultúra a náboženstvo (08)
Vzdelávanie (09) /MŠ, ŠJ/
z toho: 09111 (materská škola)
09601 (školská jedáleň)
Sociálne zabezpečenie (10)

26.487,42
8.840,00
0,00
7.515,43
53.181,59

25.322,92
4.090,00
0,00
6.570,85
47.138,48

95,60
46,27
0,00
87,43
88,64

41.017,59
12.164,00

36.226,16
10.912,32

88,32
89,71

4.410,40

4.061,38

92,09

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 82.760,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 73.584,44 EUR,
čo je 88,91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov na úseku
OcÚ, hlavného kontrolóra obce a pracovníkov na úseku školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 29.721,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 26.314,37 EUR,
čo je 88,53 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 7.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 7.286,21 EUR,
čo predstavuje 104,09 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
7.000,00 €

% čerpania
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 7.000,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby (01)
Obrana (02)
Verejný poriadok a bezpečnosť (03)
Ekonomická oblasť (04)
Ochrana životného prostredia (05)
Bývanie a občianska vybavenosť (06)
Zdravotníctvo (07)
Rekreácia, kultúra a náboženstvo (08)
Vzdelávanie (09) /MŠ, ŠJ/
Sociálne zabezpečenie (10)

Rozpočet /€/
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Skutočnosť /€/
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

k 31.12.2015

% plnenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3) Výdavkové finančné operácie, mimorozpočtové pohyby
Rozpočet na rok 2015
160.401,66 €
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015
160.802,29 €
3.109,23 €

% čerpania
100,25
Nerozpočtované pohyby

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 160.401,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 160.802,29 EUR, čo predstavuje 100,25 % čerpanie.
Splácanie istiny z bankových úverov
Z rozpočtovaných 141.289,98 EUR na splácanie istiny z prijatých bankových úverov bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 141.289,98 EUR, čo predstavuje 100 %.
Splácanie istiny Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí
Z rozpočtovaných 19.111,68 EUR na splácanie tuzemskej istiny z prijatej pôžičky bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2015 v sume 19.802,29 Eur, čo predstavuje 103,61 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015
v Eurách

PRÍJMY SPOLU:
v tom: Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

237.543,52
129.289,98
3.885,27

VÝDAVKY SPOLU:
v tom: Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

188.743,64
7.000,00
163.911,52

Bežný rozpočet (+ prebytok, - schodok)
Kapitálový rozpočet (+ prebytok, - schodok)
Finančné operácie (+ prebytok, - schodok)
Spolu BR + KR + FO
VÝSLEDOK HODPODÁRENIA po vylúčení
finančných operácií (+ prebytok, - schodok)
Vylúčenie z prebytku
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE

+ 48.799,88
+ 122.289,98
- 160.026,25
11.063,61
171.089,86
0,00
171.089,86

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 vylučujú: 0,00 EUR

Prebytok rozpočtu v sume 171.089,86 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 z. n. p. je zdrojom rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume –160.026,25 EUR bol v priebehu roka 2015 krytý
prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky – z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu
z toho:

Suma v EUR
1.143,28
0,00
0,00

KZ k 31.12.2015

1.143,28

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica č. 1/2013 o tvorbe a použití sociálneho
fondu, kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - prídel 1,25 %
Úbytky - na stravovanie
- v oblasti starostlivosti o zamestnancov
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
235,36
945,85
274,00
150,00
757,70

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

2.604.187,94

2.570.255,41

Neobežný majetok spolu

2.596.452,25

2.541.320,01

0,00

0,00

2.450.117,54

2.394.985,30

146.334,71

146.334,71

7.534,15

28.683,52

Zásoby

0,00

44,03

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

6.644,22

17.059,28

889,93

11.580,21

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

201,54

251,88

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

2.604.187,94

2.570.255,41

363.560,35

411.546,56

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

363.560,35

411.546,56

Záväzky

300.265,59

139.042,57

500,00

600,00

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

51.199,96

32.209,50

Krátkodobé záväzky

14.275,65

13.233,07

234.289,98

93.000,00

1 940.362,00

2 019.666,28

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné dlhodobé záväzky

93.000,00
4.241,64
0,00
5.408,56
3.579,68
31.452,29

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2013
 Zmluvu o termínovanom úvere s Prima Bankou vo výške 117.000, - EUR
Účel : Spolufinancovanie a refundácia oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu
„Regenerácia sídla – Obec Rokycany“. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023,
splátky úveru aj úrokov sú mesačné. Výška úroku : 3,25%, zabezpečenie : vlastná
zmenka.
 Zmluvu o municipálnom úvere s Prima Bankou vo výške 129.289,98 EUR
Účel úveru : Predfinancovanie investičného projektu samosprávy podporeného z fondov
EÚ – „Regenerácia sídla – Obec Rokycany“. Úver bol krátkodobý s dobou splatnosti do
18.12.2015. Výška úroku : 3,15 %, zabezpečenie : vista zmenka. Úver bol splatený.
 Zmluvu o pôžičke s firmou BETPRES, s.r.o. vo výške 66.891,-EUR
Účel : „Regenerácia sídla – Obec Rokycany“. Pôžička je dlhodobá s dobou splatnosti do
26.08.2017.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie s právnou subjektivitou.

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 neposkytovala dotácie v súlade so VZN č. 2/2008 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Rokycany na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
Obec nemá zriadené ani založené právnické osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky /BV/
- kapitálové výdavky /KV/
-2-

ÚPSVaR

Dotácia na vytvorenie prac. miesta

ÚPSVaR
OÚ Prešov

Učebné pomôcky
Register obyvateľov

ŠR SR

Rodinné prídavky

ŠR SR
KŠÚ

Recyklačný fond
MŠ – 5.ročné deti

MV SR

Voľby

MŽP SR
MP SR

Životné prostredie
EFRR- Revitalizácia sídla- kanál

c)

e)

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

3.281,92

3.281,92

0,00

49,80
330,99

49,80
330,99

0,00
0,00

1.693,44
396,00
1.031,00

1.693,44
396,00
1.031,00

0,00

640,00

640,00

0,00

63,87
128.885,86

63,87
128.885,86

0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Finančné prostriedky neboli poskytnuté.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Finančné prostriedky neboli poskytnuté.

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

0,00
0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec pre rok 2015 neuplatňovala programový rozpočet. Obecné zastupiteľstvo Obce Rokycany
v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
z. n. p. neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Rokycany.

Vypracoval:

Predkladá:
starosta obce

V Rokycanoch dňa 13.06.2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Rokycany
Uznesením č. 35/06/2016
1.Berie na vedomie stanovisko HK obce k záverečnému účtu za rok 2015
2. schvaľuje hospodárenie obce Rokycany za rok 2015 v výrokom ,,bez výhrad“

