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  Záverečný účet obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie 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 vyrovnaný.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.10.2014  uznesením č.194/2014 

Bol zmenený  štyrikrát   : 

      -    prvá zmena    schválená dňa  09.03.2015  uznesením OZ č. 21/2015 

      -    druhá zmena  schválená dňa  30.6.2015 – právomoc starostu v zmysle uznesenia OZ č. 9/2014 

     -     tretia zmena   schválená dňa 21.09.2015  uznesením OZ č. 53/2015 

      -    štvrtá zmena  schválená dňa 16.12.2015  uznesením OZ č. 71/2015 a právomocou starostu 

 

                                     Rozpočet obce k 31.12.2015 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 850 000,00 926 700,00 

z toho :   

Bežné príjmy 825 710,00 906 410,00 

Kapitálové príjmy  10 790,00     3 540,00 

Finančné príjmy 0          3 250,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 13 500,00        13 500,00 

Výdavky celkom 850 000,00  926 700,00 

z toho :   

Bežné výdavky      295 750,00 324 361,00 

Kapitálové výdavky          6 000,00  11 330,00 

Finančné výdavky    44 400,00  44 400,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou  503 850,00 546 609,00 

Rozpočet  obce   

 

 

 

 

Upravený rozpočet   v  €  za celú obec  

 

            

 

            

 

 

 

Príjmy po zmenách  926 700,00 

Príjmy – skutočnosť  925 771,79 

Výdavky po zmenách  926 700,00 

Výdavky - skutočnosť 922 381,17 

Hospodárenie obce     3 390,62 
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V tom  skutočnosť : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v € : 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenie 

     926 700, 00             925 771,79                 99,89% 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy 110,120 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenie 

                  404 300,00                   404 010,33                 99,93% 

 

a) Výnos dane z príjmov FO 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  379 800 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2015 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 379 751,51 € čo predstavuje plnenie na  99,98%.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných  24 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 24 258,82  €, čo je 97,82 %  

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 6675,40 €, dane zo stavieb boli vo výške  17311,61 €  

a dane z bytov vo výške 271,81 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených  23 690,03 € za nedoplatky 

z minulých rokov 568,79 € 

K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1 573,68 €.  

 

 

2) Ostatné dane 130,160 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenie 

28 822,00                28 402,53                   98,54%      

 

 Ostatné dane  - skutočnosť : 

c) Daň za psa  1259,14 € 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva  305,67 € 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 230,00 € 

f) Daň za ubytovanie  708,23 € 

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  25 760,69 € 

Bežné  príjmy Ocú 902 758,69 

Bežné  príjmy ZŠsMŠ 16 507,78 

Bežné výdavky Ocú 312 257,74 

Bežné výdavky ZŠsMŠ 554 424,43 

Prebytok  bežného rozpočtu  52 584,30 

Kapitálové príjmy 3 255,82 

 Kapitálové výdavky-obec 11 299,00 

 Kapitálové výdavky ZŠ 0 

Schodok kapitálového rozpočtu 8 043,18 

Príjmové finančné operácie 3 249,50 

Výdavkové finančné operácie 44 400,00         

Hospodárenie z fin. operácií 41 150,50 
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h) Daňové sankcie 138,80 

 

3) Bežné príjmy - nedaňové príjmy 210,220,230,240,  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

21 120,00                 19 410,91             91,90 %      

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  5 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške  4 766,03 €, čo je 86,66 % 

 plnenie. Ide o príjem   z prenajatých budov - budova ŠK, športová hala   a  priestorov   - sála Ocú. 

b) Administratívne a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 4600  € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške  4 592,08 €, čo je  

99,83 % plnenie.  

Prevažnú časť tvoria spoplatnené administratívne úkony, overovanie podpisov a pod. vo výške 3 092,08 € . 

V roku 2015 sme vydali iba 1 rozhodnutie  na prevádzkovanie VHP   v sume 1 500 €. 

Z pokút za porušenie predpisov sme zinkasovali 65 €. 

c) poplatky a platby za predaj výrobkov  a služieb  
  z rozpočtovaných  10 500  € bol skutočný príjem k 31.12.2015   9 867,01  € , čo je  93,97 % . 

 Ide  o príjem za opatrovateľskú službu, cintorínske služby, za dodávku energií pre cudzích 

 odberateľov, odpredaj zásob,  úroky,  relácie v miestnom rozhlase, príjem z recyklačného fondu  

d) úroky – schválený rozpočet 20 €- príjem 1,85 €. 

 

  4) Ostatné príjmy a tuzemské granty  290,310 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

15 660,00                 15 471,49             98,79%      

 

a/ ostatné príjmy  

z rozpočtovaných 15 560 € bol skutočný príjme 15 471,79 € čo je 98,79 % Ide o príjem 

z refundácií, dobropisov, vratiek a výťažky z lotérií a výherných hracích prístrojov. 

b / tuzemské granty 

   rozpočtované príjmy vo výške 100 € sa nenaplnili. 

 

 

5) Bežné  transféry a dotácie zo štátneho rozpočtu   312  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenie 

436 508,00           435 463,43                 99,76%       

 

Obec prijala nasledovné bežné granty, transfery a dotácie: 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Účel  

1. ÚPSVaR                  

      20 967,23 

Aktivačná činnosť, VPP 

2. 

 

Okresný úrad- stavebný úrad         1 353,97 Na spoločný stavebný úrad 

3. Okresný úrad- doprava a  

komunikácie 

            66,03 Na úsek pozemných  komunikácií 

4.  OÚ životného prostredia         136,60 Životné prostredie 

5. Okresný úrad-odbor školstva   383 786,00 Prenesené kompetencie 

6. Okresný úrad-odbor školstva       4 218,00 Vzdelávacie poukazy 

7. Okresný úrad-odbor školstva      3 348,00 Dopravné 

8.  Okresný úrad-odbor školstva      8 190,00 Asistent učiteľa 
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9.  Okresný úrad-odbor školstva         424,00 SZP 

10. Okresný úrad-odbor školstva          419,26 Dotácia na učebnice 

11. Okresný úrad-odbor školstva       2 984,00 Dotácia na predškolákov 

12. ÚPSVaR Žilina            99,60 Školské potreby pre deti v HN 

13.  ÚPSVaR Žilina        601,00 Strava pre deti v HN 

14.   Ministerstvo vnútra        481,47 Registre 

15.   Okresný úrad Žilina       511,60 Voľby 

16.  ŽSK –refundácia  projektu   7 872,12 PL-SK/ZA/IPP/III/037 

17.  Sociálna poisťovňa          4,65 Preplatok poistné 

Pozn. ÚPSVR – úrad práce sociálnych vecí a rodiny        

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

6 / vlastné príjmy rozpočtových organizácií 

Plánované príjmy rozpočtových organizácií boli vo výške 13 500 € 

Skutočne naplnené boli vo výške 16 290,98  €. 

 

7) Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

3 540,00  3 255,82                   91,97 

 

 V rámci kapitálového rozpočtu nám bola refundovaná posledná časť  investičných  nákladov  

 na realizáciu projektu Cezhraničnej spolupráce z roku 2013. Z fondov  EÚ sme prijali  1 768 € 

 a zo ŠR 416 €. Refundácia nákladov je ukončená. 

Za odpredaj časti parcely pod výstavbu diaľnice sme získali  1071,82 €. 

 

8) Príjmové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

3 250,00 3 249,50 99,89 % 

 

Z rezervného fondu obce – z výsledku hospodárenia r. 2014 bolo do rozpočtu zapojených 3 249,50 €. 

Uznesením OZ č. 71/2015 bolo schválené použitie rezervného fondu : 

a / na kapitálové výdavky -  nákup konvektomatu do školskej jedálne 

 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015  v € : 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

                926 700,00                 922 381,17 

 
                 99,53 % 

 

1) Bežné výdavky – Obecný úrad  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

324 361,00              312 257,14                                 96,27%  

 

 

 

 

v tom :                                                                                                                            v € 
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Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % čerpania 

Výdavky verejnej správy 126 013 116 846,51 92,73 

Všeobecné verejné služby                  3 760  3 759,00               99,97 

Volebné výdavky                     515         511,60 99,34 

Transakcie verejného dlhu               10 500           10 335   98,43 

Všeob. pracovná oblasť 31 830  31 314,19  98,38 

Správa a údržba ciest 49 308  49 172,75 99,73 

Nakladanie s odpadmi 32 650          32 566,17  99,74 

Verejné priestranstvá 3 600 3 466,08 96,28 

Verejné osvetlenie 10 980  10 952,22  99,75 

Rekreačné a športové služby 41 915 41 668,84  99,41 

Vysielacie a vydavateľské služby                    920 919,20 99,91 

Pohrebníctvo a iné spoločenské služ.                4 490 3 508,05         78,13 

Kultúra                 2 940            2 790,49 94,91 

Opatrovateľská služba 4 590 4 126,14 89,89 

Sociálna pomoc v hmotnej núdzi 350 321,50 91,86 

Spolu              324 361        312 257,74 96,27 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria : 

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - 600 

Z rozpočtovaných 92 155 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 90 109,92  € čo je 97 78% 

čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, kontrolórky, správcu haly , 

zamestnanca na úseku správy a údržby majetku obce a verejných priestranstiev, opatrovateľskej služby  

a zamestnancov VPP. 

 

b) Poistné a príspevky do poisťovní - 620 

Z rozpočtovaných  35 296,50 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške  33 036,16 € , čo je  

93,59 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa,  príspevky 

na dôchodkové sporenie. 

 

c) Tovary, opravy  a ďalšie služby - 630 
Z rozpočtovaných 169 929,50 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 161 562,49 € , čo je 95,07% 

čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál a služby, dopravné, 

rutinná a štandardná údržba, opravy, nájomné za prenájom a ostatné tovary a služby, stravovanie,  

poistné , cestovné náhrady , výdavky na kultúru ,  pracovnú oblasť, výdavky na voľby   

správu a údržbu ciest, úpravy verejného priestranstva, výdavky na športový areál v ZŠ  a pod. 

 

 

d) Bežné transfery - 640 

Z rozpočtovaných  18 480 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške  17 213,57 € , čo predstavuje 

93,14 % čerpanie.   Sú to transféry  pre Spoločný úrad, príspevky ZMOS, ZMOK , príspevok pre ŠK 

Radoľa, náhrady príjmu pri PN  a oddiel sociálna pomoc v hmotnej núdzi. 

 

e)  splácanie úrokov banke - 650 

 v zmysle úverovej zmluvy sa za rok 2015 uhradili úroky  v sume  10 335 €  .Rozpočtované prostriedky  

pre uvedený oddiel boli vo výške 10 500 € , čo značí 98,43 % čerpanie.  
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f ) 

Bežné výdavky v € – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenie 

              546 609               554 424,43               101,42 

          v € 

Organizácia. rozpočet Skutočnosť % čerpania 

ZŠsMŠ – prenesené kompeten. 379 916 383 789  101,02 

ZŠsMŠ – štátne dotácie      19 007 20 162,06 106,07 

ZŠsMŠ – originálne kompeten.     134 186   134 182,39 99,99 

ZŠsMŠ – čerpanie príjmov    13 500 16 290,98 120,67 

Bežné výdavky  546 609 554 424,43 96,74 

 

 

 

 

 

 

2) Kapitálové výdavky – obec :  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenie 

                    11 330,00               11 299,00                     99,73                

 

1. Výstavba športovej haly v areáli  ZŠ Radoľa – úhrada záväzkov z r. 2014 na výstavbu haly, 

  nákup konvektomatu do školskej kuchyne. 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenie 

44 400                   44 400                    100 

  

Splátka istiny dlhodobého úveru na výstavbu športovej haly . 

 

 

 

 

 

4.  Prebytok / schodok rozpočtového  hospodárenia za rok 2015. 
 

 1. Rozpočtový výsledok hospodárenia  za rok 2015 bez FO  : 

Príjmy : 

- bežné   príjmy  za Obecný úrad                      ............................. €   902 758,69 

- kapitálové príjmy .........................................................................€       3 255,82 

- bežné príjmy rozpočtových organizácií....................................... €     16 507,78 

                                                                                                           ––––––––––––––- 

Celkom príjmy obce           ..........................................................  €    922 522,29 
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Výdavky :  

-     bežné výdavky za Obecný úrad ........................................ €  312 257,74 

- kapitálové výdavky ........................................................... €    11 299,00 

- bežné výdavky rozpočtových organizácií ......................... €  554 424,43 

- kapitálové výdavky RO ....................................................  €              0 

                                                                                                          ––––––––––––––––    

Celkom výdavky obce     ...........................................................    €    877 981,17 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia :  prebytok  k 31.12.2015 v €  44 541,12 

 

 

 

2. Celkový kumulovaný  výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií 

      Zdôvodnenie výsledku hospodárenia: 

          v € 

Rozpočet obce príjmy výdavky Prebytok/scho

dok 

rozpočtu 

Bežný rozpočet 919 266,47 866 682,17 52 584,30 

Kapitálový rozpočet    3 255,82    11 299,00 -8 043,18 

Rozpočet spolu 922 522,29      877 981,17 44 541,12 

Finančné operácie  3 249,50 44 400,00        -41 150,50                  

Spolu 925 771,79 922 381,17            3 390,62 

               
     Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. 

      Bilancia  kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. 

      Bilancia finančných operácií je záporný  výsledok  z finančných operácií. 

 
 

 

Prebytok rozpočtu  v sume 44 541,12 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 navrhujeme použiť na : 

- vysporiadanie záporného zostatku finančných operácií vo výške.............. 41 150,50 € 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % prebytku  vo výške ...................... 4 454,11 € 

 

 

 

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 obec nemá finančné prostriedky, ktoré sa vylučujú z výsledku hospodárenia. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 

 
 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na 

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

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  0      

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

3 249,50 

       

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0 

                - z finančných operácií 0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 71/2015 zo dňa 16.12.2015 

 nákup konvektomatu 

 3 249,5 

     

 - krytie schodku rozpočtu 0 

 - ostatné úbytky poplatok banke za zrušenie účtu                                  0 

KZ k 31.12.2015 0       

 

 
  

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 146,79 

Prírastky - povinný prídel -     1,5   %                    880,23 

               - ostatné prírastky    1,50 

Úbytky   - stravovanie                     805,50 

               - regeneráciu PS, ostatné plnenia KZ               70,00 

               - ostatné úbytky                                                 0 

KZ k 31.12.2015 153,02 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v celých eurách za Obecný úrad 

 
A K T Í V A  v € / netto / 

Názov    ZS k 1.1.2015     KS k 31.12.2015                

Neobežný majetok spolu              835086,88             814721,31 

z toho :   

Dlhodobý hmotný a nehm.  majetok 591372,71                       571007,14 

Dlhodobý  finančný  majetok  243714,17                243714,17 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Obežný majetok spolu 506216,40  499286,92 

z toho :   

Zásoby                   1172,53  436,85 

Pohľadávky  8414,24   8560,70 

Finančný majetok                  447,74                             363,73 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS              496181,89 489925,64 

Prechodné finančné výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie spolu  1193,58    1925,11 

Z toho :   

Náklady budúcich období   499,54   485,24 

Príjmy budúcich období  694,04    1439,87 

SPOLU            1342496,86            1315933,34 

 

P A S Í V A v € / netto / 

Názov ZS k 1.1.2015         KS k 31.12.2015 

Vlastné imanie 517624,81              570089,81 

z toho :   

Výsledok z minulých rokov                518947,05 517624,81 

Výsledok hospodár. za bežné obdob -1322,24                          52465,00 

Záväzky    379161,37                314475,82 

z toho :   

Dlhodobé záväzky ( sociálny fond )   146,79     102,02 
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Krátkodobé záväzky (   28414,58  8173,80 

Rezervy 0                  0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0                0 

Bankové úvery a výpomoci 350600,00 306200,00               

Časové rozlíšenie             445710,68              431367,71 

Z toho :   

Výdavky budúcich období  5,70    5,63 

Výnosy budúcich období             445704,98               431362,08 

SPOLU           1342496,86 1315933,34 

 

 

 

7. Informácie o výnosoch a nákladoch za Obecný úrad 
1. Výnosy  - popis a výška významných položiek  v € 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v € 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

632 – Daňové výnosy 

samosprávy 

       406764,44 

 633 – Výnosy z poplatkov            30708,93 

 648 – z prevádzkovej činnosti          29160,68 

 644 – pokuty, penále                      203,80 

 641 – tržby z predaja majetku                    1071,82 

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  653 – zúčtovanie zákon. rezerv             

Finančné výnosy 662 - úroky 1,85 

Mimoriadne výnosy 663 – kurzové zisky  

Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov  

693 – výnosy  z bež. transférov  

ŠR 

         31388,92 

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 

obcou  

694 – výnosy z KT zo ŠR a iných 

subjektov 

         16526,90 

 699 – výnosy z odvodu príjmov           16390,16 

Spolu         532217,50 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                   52465,30 

 591- Splatná daň z príjmov  -0,30 

Výsledok hospodárenia                    52465,00 
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2. Náklady  - popis a výška významných položiek  v € 

 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu             21178,59 

 502 – Spotreba energie            25464,31 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie 24563,91 

 512 – Cestovné               214,24 

 513 – Náklady na reprezentáciu     214,57 

 518 – Ostatné služby  58745,62 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady            94714,07 

 524 – Zákonné sociálne poistenie 32316,02 

 525 – Ostatné sociálne poistenie               720,14 

 527 – Zákonné sociálne náklady            5155,09 

Dane a poplatky  538 – Ostatné dane a poplatky  106,83 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – zostat.cena DHM 24,57 

 548 – náklady na prevádzkovú činn. 22184,69 

Odpisy, rezervy a opravné položky  551- Odpisy dlhodobého HM          20341,00 

 562 – úroky z úveru 10335,00 

Finančné náklady  568 – Ostatné finančné náklady          543,26 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov  

584 – do rozpočtových  organizácií        162930,29 

Spolu        479752,20 

 

 

 

8.  Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

       -  voči bankám – úver                              €  306 200.-     bankový úver  

  -  voči dodávateľom                 €    6 938,80     neuhradené faktúry  k 31.12.2015 

                                                              €     1 235,00    nevyfakturované dodávky 

       - voči rozpočtovej organizácii                 €          0           

-  voči štátnemu rozpočtu                         €          0 

-  voči zamestnancom                  €          0 

 
Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2015 

Splatnosť 

 

 

SZRB 

Dlhodobý 

investičný 

395 000 3,316 Blankozmenka 306 200 r. 2022 
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9.  Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám podľa 

      § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 

 Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2005  o dotáciách, právnickým  

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

na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov v roku 

2015     - 2- 

Suma  použitých 

finančných 

prostriedkov 

v roku 2015 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Športový klub Radoľa  FO – bežné výdavky 10 010,14        10 010,14 0 

Športový klub Radoľa STO –bežné výdavky              830             830            0 

 

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2005  

o dotáciách. 

 

10. Údaje o hospodárení v príspevkových organizáciách 
 Obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu. 
 

11. Prehľad o poskytnutých zárukách.   
Obec Radoľa v priebehu roka 2015 neposkytla žiadne   záruky pre fyzické a právnické osoby, alebo iné 

subjekty, z ktorých by obci vyplývali ručiteľské povinnosti. 

 

12. Podnikateľská činnosť. 

Obec v r. 2015 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

13. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
     a. zriadeným rozpočtovým organizáciám  

      b. štátnemu rozpočtu 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej  

samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov 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, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO, ŠR, EÚ  

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠsMŠ  - vlastné            12 654,90   12 654,90                   0 

ZŠsMŠ –EÚ,ŠR           404 198,20 403 951,06    247,14 

ZŠsMŠ –OK          129 691,00 129 687,39                   3,61 

ZŠsMŠ – dary               3 636,08    3 636,08                     0 
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ZŠsMŠ – havárie OK               4 495,00   4 495,00                    0 

 Celkom :          554 675,18 554 424,43               250,75 

 

Nepoužité finančné prostriedky z originálnych kompetencií vo výške 3,61 Eur budú vrátené 

 v r. 2016 zriaďovateľovi.  

 

b/ voči štátnemu rozpočtu                                                                                                   
Poskytovateľ Účelové určenie dotácie : uviesť 

 školstvo,  obec,  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

v roku 2015 

- 3 - 

Suma  použitých 

finančných 

prostriedkov 

v roku 2015 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVaR Aktivačná činnosť - obec     20 967,23      20 967,23         0 

OÚ Žilina Dotácia na predškolákov -MŠ            2 984,00             2 984,00         0 

OÚ Žilina Stavebný úrad -obec            1 356,87       1 356,87         0 

OÚ Žilina Pozemné komunikácie - obec            63,03            63,03         0 

OÚ Žilina Životné prostredie - obec           136,60           136,60         0 

OÚ Žilina  Bežné výdavky na PK   383 786,00         383 786,00         0 

OÚ Žilina Vzdelávacie poukazy            4 218,00            4 218,00         0 

OÚ Žilina Dopravné          3 288,60          3 229,20         59,40 

OÚ Žilina Asistent učiteľa            8 190,00 8 190,00 0 

OÚ Žilina Sociálne znevýh . prostredie  424,00 424,00 0 

OÚ Žilina Príspevok  na učebnice 594,00 419,26 174,74 

ÚPSVaR Školské potreby          99,60            99,60         0 

ÚPSVaR Strava detí v hm. núdzi –ZŠ,MŠ         614,00          601,00         13 

MV SR Registre – evidencia obyv. - obec            481,47           481,47         0 

OÚ Žilina Referendum- obec              511,60             511,60 0 

ŽSK Refund. projektu PL-SK-obec          10 056,12           10 056,12                0  

 
Nepoužité  finančné prostriedky na dopravné a učebnice boli vrátené  poskytovateľovi v roku 2015. 

 

14. Hodnotenie plnenia programov obce. 
Hodnotenie plnenie programov sa nevykonalo z dôvodu zmeny zákona o rozpočtových pravidlách 

 územnej samosprávy, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov   

rozhodne o neuplatňovaní programovej štruktúry obce. Obecné zastupiteľstvo v Radoli  

uznesením č. 190/2014 zo dňa 22.9.2014 rozhodlo o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. 

 

                                                                                 Ing. Anton Tkáčik 

                                                                                         starosta                                                                                   
V Radoli  dňa  01.03.2016 
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 15 Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie : 

     -     bez výhrad. 

- s výhradami ..................................................... 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške  4.454,11Eur.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu ................................ 
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