ZÁVEREČNÝ ÚČET
Obce Záborské za rok 2015
Záverečný účet obce Záborské je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výsledok hospodárenia
sa tvorí podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z rozdielu bežného rozpočtu,
t.j. bežných príjmov a bežných výdavkov a kapitálového rozpočtu, t.j. kapitálových príjmov
a kapitálových výdavkov.
Stav k 31.12.2015
v€
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skutočné bežné príjmy
369 842,00
Skutočné bežné výdavky
273 867,00
Rozdiel +/+ 95 975,00
Skutočné kapitálové príjmy
49 432,00
Skutočné kapitálové výdavky
177 350,00
Rozdiel +/- 127 918,00
================================================
Výsledok hospodárenia - schodok
- 31 943,00
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel +/-

419 274,00
451 217,00
- 31 943,00

a) Plnenie rozpočtu
V roku 2015 Obec Záborské hospodárila na základe rozpočtu schváleného uznesením
obecného zastupiteľstva č. 23/10/2014 zo dňa 31.10.2014.
Počas roka 2015 bol schválený rozpočet upravený rozpočtovým opatrením.
Úpravy rozpočtu:
- prvá úprava schválená dňa 20.03.2015
- druhá úprava schválená dňa 04.05.2015
-.tretia úprava schválená dňa 06.07.2015
-.štvrtá úprava schválená dňa 28.08.2015
-.piata úprava schválená dňa 28.12.2015
Celkové hodnotenie rozpočtu za rok 2015 je nasledovné:
ukazovateľ
bežné príjmy celkom
bežné výdavky celkom
+ prebytok – schodok
Kapitálový rozpočet
kapitálové príjmy celkom
kapitálové výdavky celkom
+ prebytok – schodok

skutočnosť
k 31.12.2015 v €
369 842
273 867
+ 95 975

49 432
177 350
- 127 918

Celkový rozpočet obce
príjmy celkom
výdavky celkom
+ prebytok – schodok

419 274
451 217
- 31 943

Bežné príjmy dosiahli výšku 369 842 € a bežné výdaje dosiahli výšku 273 867 €.
Bežný rozpočet skončil ako prebytkový v čiastke 95 975,- €. Tento prebytok bol
v plnom rozsahu použitý na krytie kapitálových výdajov, ktoré boli vo výške 177 350,00 €.
Rozpočtové hospodárenie obce zistené podľa par. 10 ods. 3 písm. a) a b), zákona č.
583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je tak schodkom rozpočtu
vo výške 31 943,00 €. Do rozpočtu boli zapojené zdroje z minulých rokov vo výške
43 737,00 €. Z týchto zdrojov bolo v súlade s par. 16, ods. 8 použité na vykrytie schodku
hospodárenia 31 943,00 €. Zostatok zdrojov ostáva na použitie v ďalších rokoch.
Finančné operácie sú mimorozpočtové zdroje a neovplyvňujú výsledok
rozpočtového hospodárenia obce. Slúžia hlavne na vyrovnávanie schodku hospodárenia
resp. prijímania alebo úhrady návratných zdrojov financovania.
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
hospodárenie finančných operácií

75 364 €
5 649 €
+ 69 715 €

Celkové hospodárenie obce (vrátane zdrojov z finančných operácií)
Celkové zdroje
494 638 €
Použitie zdrojov celkom
456 866 €
Hospodárenie obce:
+ 37 772 €
b) Bilancia aktív a pasív

Pohľadávky
Záväzky

stav k 31.12.2014 v €
3 210
11 246

stav k 31.12.2015 v €
rozdiel
93 791
+ 90 581
39 628
+28 380

Aktíva
poskytnuté preddavky
pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov

93 791 €
89 722 €
4 069 €

Pasíva
krátkodobé záväzky voči zamestnancom a poisťovniam
záväzky voči dodávateľom
prijaté preddavky

39 628 €
11 801 €
1 993 €
25 834 €

Na účtoch vo finančných účtoch eviduje obec finančné prostriedky vo výške 99 654 €.
Tento zostatok súhlasí s počiatočným stavom k 1.1.2015 a výsledkom rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2015 v €:

PS finančné účty – súvaha
bežný príjem
kapitálový príjem
finančný príjem (bez zdrojov z minulých rokov)
Spolu PS + príjmy

101 063
369 842
49 432
31 627
551 964

bežný výdaj
kapitálový výdaj
výdaj finančné operácie
Spolu výdaje

273 867
177 350
1 093
452 310

konečný stav rozpočet
konečný stav súvaha
Rozdiel

99 654
99 654
0

c) Stav a vývoj dlhu
Dlhodobé úvery k hodnotenému obdobiu obec nemá. Ťarchy alebo záruky na majetku
obec neeviduje.
d) Usporiadanie dotácií a finančných výpomoci
Finančné výpomoci, ktoré boli v priebehu roka 2015 poskytnuté v súlade s VZN
o poskytovaní dotácií jednotlivým subjektom boli vyúčtované.

Za správnosť účtovných údajov: Mária Baranová, účtovníčka OcÚ
Vypracovala: Zuzana Bombíková

V Záborskom, dňa 15.03.2016
Kristína Maliňáková
starostka obce

