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Záverečný účet Obce Ardanovce 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č. 7/2014. Úprava
rozpočtu bola schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 24/2015.
Rozpočet obce v €:
Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Plnenie

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu:

52 237,00
0
9 301,00
61 538,00

62 423,00
0
9 301,00
71 724,00

48 324,27
0
9 301,48
57 625,75

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu:

61 538,00
0
0
61 538,00

72 864,00
0
5 000,00
77 864,00

73 782,15
0
0
73 782,15

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
77 864,00

Skutočnosť k 31.12.2015
73 782,15

% plnenia
94,75

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
46 918,00

Skutočnosť k 31.12.2015
48 062,36

% plnenia
102,43

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 32 500,00 € z výnosu dane z príjmov
boli poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 33 479,87 €, čo predstavuje plnenie na
103,01 %.
b) Dane z majetku
Z rozpočtovaných 14 418,00 € bol skutočný príjem vo výške 14 582,69 €, čo je
101,14 % plnenie.
Daň z pozemkov
7 275,11 €
Dane zo stavieb
1 764,70 €
Daň za psa
125,73 €

Daň za zneškodňovanie komunálneho odpadu
Daň za jadrové zariadenie
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky za odvoz komunálneho odpadu

1 381,95 €
4 035,00 €
270,19 €
457,20 €

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
15 092,00

Skutočnosť k 31.12.2015
14 936,40

% plnenia
98,96

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 14 465,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške
14 336,89 €, čo je 99,11 % plnenie.
Príjmy z prenajatých pozemkov
52,57 €
Príjmy z prenajatých priestorov
358,77 €
Príjmy z nájmu 9 b.j.
13 925,55 €
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 627,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 599,51 €,
čo je 95,61 % plnenie.
Správne poplatky
249,00 €
z toho: overenie podpisu a listiny
114,00 €
ostatné poplatky
135,00 €
Poplatky a platby
z toho: relácie v MR
odpadové nádoby
separovanie odpadu
ostatné príjmy
Úroky z účtov fin.hospodárenia

349,50 €
16,00 €
64,00 €
91,31 €
178,19 €
1,01 €

3) Tuzemské bežné granty a transfery
Rozpočet na rok 2015
10 854,00

Skutočnosť k 31.12.2015
10 783,39

% plnenia
99,34

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
Okresný úrad Topoľčany
640,00 Voľby
MV SR Bratislava
69,63 Register obyvateľov
KÚ ŽP Nitra
19,76 Životné prostredie
MV SR Bratislava
54,00 Odmena skladníkovi CO
Úrad vlády SR
10 000,00 Rekonštrukcia dlažby okolo KD a OcÚ
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy
Obec v roku 2015 nemala žiadne kapitálové príjmy.
5) Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2015
5 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0

% plnenia
0

Obec v roku 2015 nepoužila finančné príjmové operácie.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
71 724,00

Skutočnosť k 31.12.2015
57 625,75

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2015
48 324,27

% plnenia

80,34

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2015
62 423,00

77,41

v tom:
Zdroj
Funkčná klasifikácia
financovania
111 ŠR

71 Iné zdroje
41 Vlastné
zdroje

52 Bankové
úvery

Rozpočet Skutočnosť
v€
v€

Plnenie
v%

Verejná správa
Civilná ochrana
Kultúrne služby

579,00
54,00
12 700,00

729,39
54,00
0

125,97
100,00
0

Spolu financovanie zo ŠR

13 333,00

783,39

112,98

Nakladanie s odpadmi

160,00

91,31

57,06

Spolu – Iné zdroje

160,00

91,31

57,06

35 714,00
1 160,00
223,00
2 785,00
894,00
2 600,00
657,00

34 251,15
1 183,93
223,30
2 764,92
568,15
2 515,85
155,75

95,90
102,06
100,13
99,27
63,55
96,76
23,70

1 446,00

2 308,68

159,65

30,00

0

0

280,00
200,00
45 989,00
2 941,00
2 941,00

347,80
189,00
44 508,53
2 941,04
2 941,04

124,21
94,50
96,78
100,00
100,00

Verejná správa
Finančná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Verejné osvetlenie
Kultúrne služby
Náboženské a iné spoločenské
služby
Predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou
Vedľajšie služby poskytované
v rámci predprimárneho
vzdelávania
Ďalšie sociálne služby – staroba
Spolu – vlastné zdroje
Rozvoj bývania
Spolu – Bankové úvery

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 17 520,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške
16 420,30 €, čo je 93,72 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce,
zástupcu starostu, hlavný kontrolór, administratívna pracovníčka, poslanci a odmeny na
dohodu.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 5 660,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške
6 079,13 €, čo je 107,40 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd
pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 22 593,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške
19 047,39 €, čo je 84,30 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce, ako sú energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transféry
Z rozpočtovaných 3 160,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške
3 148,41 €, čo predstavuje 99,63 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2 941,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške
2 941,04 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o bankový úver na splácanie úveru
zo ŠFRB na výstavbu nájomného bytu – 9 b.j..
1) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia
9 301,00
9 301,48
100,00
Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie úveru ŠFRB – „Nájomný
bytový dom – 9 b.j.“

4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok
2015
Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu
Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014
73 782,15
48 324,27
25 457,88
0
0
0
25 457,88
0
9 301,48
-9 301,48
73 782,15
57 625,75
16 156,40
13 262,08
2 894,32

Prebytok rozpočtu v sume 25 457,88 € zistený podľa ustanovenia par. 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 štátneho rozpočtu v sume 10 000,00 € a nevyčerpané
prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 3 262,08 € a vysporiadanie
záporného zostatku finančných operácií vo výške 9 301,48 € upravené hospodárenie
obce vo výške prebytku v sume 2 894,32 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % - 289,43 €
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
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000,00 €, a to na: rekonštrukcia
dlažby okolo kultúrneho domu a obecného úradu a oprava fasády,
b) Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa
ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v sume 3 262,08 €.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 9 301,48 € navrhujeme vysporiadať
z prebytku hospodárenia vo výške 9 301,48 €.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2015 vo výške 289,43 €.
Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2015 na bankových účtoch a v pokladni spolu
vo výške: 22 167,07 €.
Účet
Pokladnica
VÚB – bežný účet
VÚB – dotačný
VÚB – dotačný
VÚB – rezervný
VÚB – finančná zábezpeka
VÚB – nájom
VÚB – fond prevádzky, údržby a opráv
Prima banka – bežný účet
Spolu:

Suma v €
158,23
704,27
10 015,10
2 503,09
1 542,74
1 201,60
1 457,45
3 262,08
1 322,51
22 167,07

Účtovný výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na
účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem
účtov 591 – splatná daň z príjmov a 595 – dodatočne platená daň z príjmov)
5. Náklady 86 374,13 €
6. Výnosy 89 351,97 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením + 2 977,84 €
Účtovný výsledok hospodárenia /po zdanení/ + 2 977,84 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu.

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.
Rezervný fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky – z prebytku hospodárenia
ostatné prírastky
Úbytky – použitie rezervného fondu:
Krytie schodku hospodárenia
Ostatné úbytky
KS k 31.12.2015

Suma v €
1 325,09
221,96
0
0
4,31
1 542,74

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v Eur
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu:
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu:
Z toho:
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
MAJETOK SPOLU:

ZS k 1.1.2015
947 736,60

KZ k 31.12.2015
953 102,60

846,00
895 313,34
51 577,26
7 335,82

846,00
900 679,34
51 577,26
22 916,65

57,98
694,65
107,29
6 475,90
556,36
556,36
955 628,78

22,19
0
727,39
22 167,07
694,26
694,26
976 713,51

ZS k 1.1.2015
118 740,16

KZ k 31.12.2015
122 399,15

118 740,16
126 829,75
- 8 089,59
306 504,84

122 399,15
119 421,31
+ 2 977,84
308 311,31

300,00
0
288 346,09
17 858,75
435 100,20
435 100,20
892 923,58

400,00
10 000,00
279 695,18
18 216,13
413 690,65
413 690,65
844 401,11

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie
Z toho:
Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie rozpočtu obce
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje nasledovné záväzky:
Rezervy ostatné krátkodobé (323) vo výške 400,00 €, ktoré budú rozpustené
v kalendárnom roku 2016, tvoria ich rezervy na overenie účtovnej závierky – audítorské
služby za rok 2015 vo výške 300,00 € a rezerva na vodné vo výške 100,00 €.
Dlhodobé záväzky:
Ostatné dlhodobé záväzky (479) vo výške 279 695,18 € - zostatok úveru ŠFRB.
Krátkodobé záväzky:
c) Dodávatelia (321) v celkovej výške 397,10 € - zostatok tvoria dodávateľské
faktúry za dodávky tovarov a služieb za rok 2015, ktoré budú uhradené v roku
2016.
d) Prijaté preddavky (324) vo výške 113,67 €.
e) Ostatné záväzky (479) vo výške 9 388,35 €.
f) Zamestnanci (331) v celkovej výške 7 414,69 € - účet tvoria mzdové záväzky
voči zamestnancom obce (starosta obce, hlavný kontrolór obce, administratívna
pracovníčka, ďalej sú tam nevyplatené mzdy starostky obce za rok 2015, ktoré
budú vyplatené priebežne v roku 2016.
g) Zúčtovanie s org. sociálneho a zdravotného poistenia (336) v celkovej výške
690,13 € - odvody do poistných fondov z miezd zamestnancov za 12/2015, boli
uhradené v 1/2016.
h) Ostatné priame dane (342) vo výške 175,77 € - ide o preddavkovú daň
z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov obce zo mzdy za 12/2015,
vyrovnaná bola v 1/2016
i) Spojovací účet pri združení (396) vo výške 36,42 € - ide o záväzok voči Mestu
Topoľčany – spoločný stavebný úrad za vykonávanie činnosti na úseku
stavebnom.
Obec k 31.12.2015 eviduje nasledovné dlhodobé záväzky nad 1 rok:
- úver zo ŠFRB, zostatok k 31.12.2015 vo výške 279 695,18 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec k 31.12.2015 nie je zriaďovateľom žiadnych 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 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.

10.

Podnikateľská činnosť

Obec k 31.12.2015 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a nemá vydané žiadne
živnostenské oprávnenie.

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 Z.z. 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.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým
organizáciám:
Obec nemá rozpočtovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým
organizáciám:
Obec nemá príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú právnickú osobu.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
Bežné výdavky
MV SR Bratislava
KÚ ŽP Nitra
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
Úrad vlády SR

Účelové určenie
grantu, transféru

Suma
Suma
poskytnutých použitých
prostriedkov prostriedkov

hlásenie pobytu
občanov
životné prostredie
Voľby
odmena skladníkovi CO
Rekonštrukcia dlažby
okolo KD a OcÚ

69,63
19,76
640,00
54,00
10 000,00

Rozdiel

69,63

0

19,76
0
640,00
0
54,00
0
0 10 000,00

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie a nevyčerpané finančné
prostriedky vrátené. Dotácia z Úradu vlády SR bola vyúčtovaná v roku 2016.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec v roku 2015 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:
Obec

Mesto Topoľčany
(stavebný úsek a CD a PK)

Suma poskytnutých Suma
skutočne Rozdiel
finančných
použitých finančných
prostriedkov
prostriedkov

170,28

170,28

0

Obec v roku 2015 poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu – z vlastných
zdrojov Mestu Topoľčany pre spoločný obecný úrad – pre výkon agendy na úseku
stavebného konania a na úseku pozemných komunikácii, a to na základe uzatvorenej
zmluvy o spoločnom obecnom úrade. Celkové finančné prostriedky boli poskytnuté vo
výške 170,28 €.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
Obec v roku 2015 nedostala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu.
Obec Ardanovce nepredkladá hodnotenie plnenia programov z dôvodu, že rozpočet
obce bol schválený bez programovej štruktúry.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 289,43 €.

