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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. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č. 9.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 09.04.2015 uznesením č. 43
- druhá zmena schválená dňa 25.06.2015 uznesením č. 67
- tretia zmena schválená dňa 25.08.2015 uznesením č. 69
- štvrtá zmena schválená dňa 16.10.2015 uznesením č. 95
- piata zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 107
Rozpočet obce k 31.12.2015

330 713,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
558 394,00

330 713,00
0,00
0,00
330 713,00

465 505,00
71 000,00
21 889,00
508 068,00

330 713,00
0,00
0,00
0,00

443 026,00
34 399,00
30 643,00
50 326,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
558 394,00

Skutočnosť k 31.12.2015
554 909,87

% plnenia
99,37

Z rozpočtovaných celkových príjmov 558 394,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
554 909,87 EUR, čo predstavuje 99,37 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
465 505,00

Skutočnosť k 31.12.2015
462 020,74

% plnenia
99,25

Z rozpočtovaných bežných príjmov 465 505,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
462 020,74 EUR, čo predstavuje 99,25 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
274 129,00

Skutočnosť k 31.12.2015
271 777,80

% plnenia
99,14

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 204 550,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 204 549,67 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 62 211,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 60 636,50 EUR, čo
je 97,46 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 58 225,61 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 2 410,89 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 60 636,50 EUR, z toho za
nedoplatky z minulých rokov 9 576,90 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 2 930,35 EUR.
Daň za psa: rozpočtované 346,00 EUR, skutočný príjem 313,50 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: rozpočtované 6 765,00 EUR,
skutočný príjem 6 021,93 EUR.
Daň za dobyvací priestor: rozpočtované 257,00 EUR, skutočný príjem 256,20 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
31 523,00

Skutočnosť k 31.12.2015
31 215,38

% plnenia
99,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 18 409,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 18 263,81 EUR, čo
je 99,21 % % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
323,50 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, zariadení,
technicky a náradia v sume 17 940,31 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 13 114,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 12 951,57 EUR, čo
je 98,76 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
2 831,00

Skutočnosť k 31.12.2014
2 137,45

% plnenia
75,50

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 831,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 137,45 EUR, čo predstavuje 75,50% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z umiestnenia videohier v prevádzkach
obce, príjmy z dobropisov a z refundácie za vodu a elektrickú energiu.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 157 022,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
156 890,11 EUR, čo predstavuje 99 91 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Nadácia SPP
Recyklačný fond
Národná agentúra Erasmus+
Min.školst.,vedy,výskumu a športu SR
ÚPSVaR
Environmentálny fond
ÚPSVaR
Ministerstvo financií SR
Okresný úrad
ÚPSVaR
Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
Okresný úrad
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad
Okresný úrad

Suma v EUR
2 000,00
230,00
4 808,00
2 000,00
282,24
51 976,82
80,72
5 000,00
640,00
4 620,85
41,04
187,20
2 932,74
1 682,00
313,50
80 020,00
75,00

Účel
Projekt Močidlo
Prísp.na vysepar.zlož.kom.odpadu
Zlepšenie kvality výučby AJ
Rekonštrukcia MŠ
Rodinné prídavky
Sanácia skládok
Stravné v HN
Výmena sviet. verejn. osvetlenia
Voľby
Šanca na zamestnanie
Prenes. výkon-úsek dopravy
Odmena skladníka CO
Prenes. výkon-úsek matrík
Materská škola
REGOB
Základná škola
Prenes .výkon-životné prostredie

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
71 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
71 000,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 71 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 71 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 71 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 71 000,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad
Ministerstvo ŽP-Environmentál. fond
Min.školst.,vedy,výskumu a športu SR

Suma v EUR
Účel
11 000,00 Rekonštrukcia kúrenia-budova ZŠ
5 000,00 Vybudovanie oddychovej zóny
55 000,00 Rekonštrukcia MŠ

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
21 889,00

Skutočnosť k 31.12.2015
21 889,13

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 21 889,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
21 889,13 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V roku 2015 bol prijatý úver v sume 4 300,00 EUR. Čerpanie úveru vo výške 15 000,00 EUR na
rok 2015 bolo schválené obecným zastupiteľstva dňa 15.1.2015 uznesením č. 21.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 59 zo dňa 25.6.2015 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 2 942,89 EUR na splátku úveru.
V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 14 646,24 EUR v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
508 068,00

Skutočnosť k 31.12.2015
491 289,48

% čerpania
96,69

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 508 068,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 491 289,48 EUR, čo predstavuje 96,69 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
443 026,00

Skutočnosť k 31.12.2015
426 254,01

% čerpania
96,21

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 443 026,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 426 254,01 EUR, čo predstavuje 96,21 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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Z rozpočtovaných 150 072,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 148 739,39
EUR, čo je 99,11 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OCÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ,
ŠKD, matriky, kontrolóra obce, pracovníkov prijatých na základe dohody s ÚPSVaR znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 63 937,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 60 168,40 EUR,
čo je 94,10 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 210 480,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 199 647,83
EUR, čo je 94,85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OCÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 839,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 11 574,37 EUR,
čo predstavuje 97,76 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 3 020,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2 614,21 EUR,
čo predstavuje 86,56 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
34 399,00

Skutočnosť k 31.12.2015
34 392,58

% čerpania
99,98

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 34 399,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 34 392,58 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kamerový systém
Z rozpočtovaných 10 266,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 10 265,59
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
b) Oddychová zóna, močidlo
Z rozpočtovaných 9 749,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 9 742,99 EUR,
čo predstavuje 99,93 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia kúrenia v budove ZŠ
Z rozpočtovaných 11 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 11 000,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
30 643,00

Skutočnosť k 31.12.2015
30 642,89

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 30 643,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 30 642,89 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 27 700,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 27 700,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
462 020,74
462 020,74
0,00

426 254,01
426 254,01
0,00

35 766,73
71 000,00
71 000,00
0,00

34 392,58
34 392,58
0,00

36 607,42
72 374,15
60 668,94
11 705,21

Príjmy z finančných operácií

21 889,13

Výdavky z finančných operácií

30 642,89

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-8 753,76
554 909,87
491 289,48
63 620,39
60 668,94
2 951,45

Prebytok rozpočtu v sume 72 374,15 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 nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 60 668,94 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 951,45 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume –8 753,76 EUR je v plnej výške krytý prebytkom bežného
a kapitálového rozpočtu.
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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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 668,94 EUR, a to na :
- nevyčerpané prostriedky ZŠ v sume 3 481,74 EUR
- nevyčerpané prostriedky CO o sume 187,20 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – rekonštrukcia MŠ v sume 2 000,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 55 000,00 EUR, a to na :
- rekonštrukciu MŠ v sume 55 000,00 EUR
ktoré je možné použiť 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 2 951,45 EUR.

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 prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.59 zo dňa 25.6.2015 splátka úveru
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
0,00
2 942,89

0,00
2 942,89

0,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Interná smernica o tvorbe a použití sociálneho
fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel -1,40 %
Úbytky - závodné stravovanie

Suma v EUR
796,29
1 489,96
1 186,80
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- regeneráciu PS
KZ k 31.12.2015

445,86
653,59

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

919 676,86

963 083,99

Neobežný majetok spolu

879 361,75

883 934,95

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

708 632,39

713 205,59

Dlhodobý finančný majetok

170 729,36

170 729,36

37 149,27

76 109,08

277,98

371,54

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

12 383,06

4 814,25

Finančné účty

24 488,23

70 923,29

3 165,84

3 039,96

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

919 676,86

963 083,99

Vlastné imanie

558 321,16

563 911,34

Výsledok hospodárenia

558 321,16

563 911,34

Záväzky

125 079,81

147 687,95

3 150,00

1 550,00

15 419,59

61 229,90

829,54

837,16

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky

27 991,38

32 724,48

Bankové úvery a výpomoci

77 689,30

51 346,41

236 275,89

251 484,70

Časové rozlíšenie

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

Poskytovateľ
úveru

Prima
Banka

Účel

Výška
prijatého
úveru

Komunál
51 346,41
univerzálny úver

2 473,94 EUR
16 604,71 EUR
13 598,82 EUR

Výška
úroku

2 130,10

Zabezpeč.
úveru

Vista
zmenka

Zostatok
k 31.12.2015

51 346,41

Splatnosť

r. 2023

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. 8/2012 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 na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

OŠZ Družstevník Zemplínska Široká - bežné
výdavky na činnosť obecn. športového klubu
ZO JDS Zemplínska Široká-bežné výdavky
na činnosť ZO JDS Zemplínska Široká
Gréckokatolícka cirkev-Farnosť Zemplínska
Široká-bežné výdavky-sanácia vlhk.základov
Pravoslávna cirkevná Obec Zemplínska
Široká-bežné výdavky-opravy a údržba,
výmena okien

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

6 600,00

6 600,00

0,00

800,00

800,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 8/2012
o dotáciách.
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10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

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 zriadenú ani založenú právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

MŠVVaŠ

Materská škola-bežné výdavky

ÚPSVaR

Rodinné prídavky

ÚPSVaR

Stravné v HN-bežné výdavky (vrátka)

MF SR

Výmena sviet.ver.osvet.-bežné výdavky

Okr. úrad

Voľby-referendum-bežné výd. (vrátka)

ÚPSVaR

Šanca na zamestnanie-bežné výdavky

Min.dopravy Úsek doprava-bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

2 000,00

0,00

2 000,00

282,24

282,24

0,00

80,72

63,68

17,04

5 000,00

4 999,97

0,03

640,00

409,13

230,87

4 620,85

4 620,85

0,00

41,04

41,04

0,00

187,20

0,00

187,20

-5-

Okr. úrad

Odmena skladníka CO-bežné výdavky

MV SR

Úsek matrík-bežné výdavky

2 932,74

2 932,74

0,00

Okr. úrad

Predškolská výchova-bežné výdavky

1 682,00

1 682,00

0,00

MV SR

REGOB-bežné výdavky

313,50

313,50

0,00

Okr. úrad

Základná škola-bežné výdavky

80 020,00

76 538,26

3 481,74

Okr. úrad

Úsek životného prostr.-bežné výdavky

75,00

75,00

0,00

12

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

-1-

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

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

51 976,82

51 976,82

0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Environ.fond Sanácia skládok-bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Mesto Michalovce
Obec Čečehov
e)

220,80
40,00

220,80
40,00

0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec nemala v roku 2015 finančné vzťahy voči rozpočtom VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Širokej schválením Zásad rozpočtového hospodárenia obce
zo dňa 12.12.2014 uznesením č. 11 rozhodlo, že Obec Zemplínska Široká zostavuje viacročný
rozpočet bez programovej štruktúry.
Vypracovala: Iveta Kráľová

Predkladá: Ing. Vladimír Mati,
starosta obce

V Zemplínskej Širokej, dňa 16.5.2016

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2015
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Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu audítora za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Širokej
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Širokej
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 2 951,45 EUR na tvorbu
rezervného podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Širokej
schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 2 951,45 EUR na kapitálové výdavky rekonštrukcie
MŠ

14

