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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. Celkový rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako
prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Súčasťou rozpočtu boli aj finančné operácie a rozpočet právneho subjektu obce – Základná
škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná, ktorý bol zostavený ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015 .
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.11.2014 uznesením č.282/112014. Rozpočet obce bol zmenený desaťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 25.02.2015 uznesením č. 37/02-2015
druhá zmena schválená dňa 29.04.2015 uznesením č. 80/04-2015
tretia zmena schválená dňa 17.06.2015 uznesením č. 103/06-2015
štvrtá zmena schválená dňa 17.06.2015 uznesením č. 104/06-2015
piata zmena schválená dňa 29.07.2015 uznesením č. 128/07-2015
šiesta zmena schválená dňa 28.09.2015 uznesením č. 155/09-2015
siedma zmena schválená dňa 25.11.2015 uznesením č. 195/11-2015
ôsma zmena schválená dňa 25.11.2015 uznesením č. 196/11-2015
deviata zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 212/12-2015
desiata zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 213/12-2015

a konečný stav rozpočtu je nasledovný:

Rozpočet obce k 31.12. 2015 v eurách
Schválený
rozpočet
2154405
2154405
0

Rozpočet po
zmenách
2842889
2541608
+301281

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

1813905
819061
+994844

2015763
774233
+1241530

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

265000
407461
-142461

382843
713452
-330609

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

30000
98944
-68944

391233
99024
+292209

Príjmy ZŠ s MŠ
Výdavky ZŠ s MŠ
Hospodárenie ZŠ s MŠ

45500
828939
-783439

53050
954899
-901849

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce – prebytkový
rozpočet
z toho :
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2. Rozbor plnenia rozpočtových príjmov za rok 2015 v €
Rozpočet na rok 2015
2842889

Skutočnosť k 31.12.2015
2871680,68

% plnenia
101,01

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
1008369

Skutočnosť k 31.12.2015
1008154,98

% plnenia
99,98

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 793916 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 793916,34 €, čo predstavuje plnenie na
100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 142614 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 142545,27 €, čo je
99,95 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov za rozpočtový rok 2015 boli vo výške 44442,16 €,
dane zo stavieb boli vo výške 97318,21 € a dane z bytov vo výške 784,90 €. Za zdaňovacie
obdobie roku 2015 bolo uhradených 142545,27 € a bol vykonaný rozhodnutím starostu obce
odpis daňovej pohľadávky z roku 2004 vo výške 20,14 €. K 31.12.2015 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie vo výške 68,22 €.
c) Daň za psa 2051 €,
d) Daň za ubytovanie 706,58 €,
e) Daň za užívanie verejného priestranstva 500,31 €,
f) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 67904,38 €,
g) Daň z úhrad za dobývací priestor 531,10 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
275020

Skutočnosť k 31.12.2015
304024,87

% plnenia
110,55

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 142205 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 142206,14 €, čo je 100
% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 26354,76 €, príjem z prenajatých
budov, bytov, priestorov a objektov vo výške 112934,75 €, prenájom plynovodu a vodárenskej
infraštruktúry vo výške 432,77 €, nájom multifunkčného ihriska vo výške 327 €, nájom stĺpov
verejného osvetlenia vo výške 280 € a príjmy z prenajatých prístrojov, zariadení vo výške
938,43 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 116514 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 116513,48 €, čo je 100
% plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za matričnú činnosť, stavebnú
činnosť, ktoré sú vo výške 13079,50 €, poplatok z nepriemyselného a náhodného predaja
služieb vo výške 102348,08 € ( napr. popl.za služby DSS – 91661,83 €, poplatok za stavebný
úrad 7002,90 €, poplatok za vyhlasovanie MR, príjem z recyklačného fondu, služby domu
smútku, za predaj kníh a medailí ........) Príjem za poplatok za znečisťovanie ovzdušia bol vo
výške 679,90 € a príjem z vyrubených pokút vo výške 406 €.
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c) Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 135 € bol skutočný príjem z úrokov na bankových účtoch 134,73 €.
d) Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 16166 € bol skutočný príjem 45170,52 €. Prevažnú časť ostatných príjmov
tvoria príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov minulých rokov, z refundácií, zo
zriadenia vecného bremena a náhrad škôd. Nerozpočtované boli príjmy – platby od nájomníkov
bytov za zúčtovateľné služby – energie vo výške 29004,58 €.

3) Bežné príjmy – granty a transfery :
Rozpočet na rok 2015
732374

Skutočnosť k 31.12.2015
732374,51 €

% plnenia
100

Textová časť – bežné ostatné príjmy/granty a transfery/:

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Poskytovateľ
Okresný úrad, školstvo TN
Okresný úrad, školstvo TN
Okresný úrad, školstvo TN
ÚPSVaR Trenčín
Okresný úrad, školstvo TN
Okresný úrad, školstvo TN
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Trenčín
ÚPSVaR Trenčín
Ministerstvo DV a RR SR
Ministerstvo DV a RR SR
Okresný úrad, odbor ŽP TN
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo práce,soc. vecí
Podnikateľské subjekty
Podnikateľské subjekty
Podnikateľské subjekty
Podnikateľské subjekty
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Suma v €
566084,00
19001,00
32866,00
16002,05
1419,00
5696,00
5068,83
73,00
16,60
2923,92
135,82
294,36
1037,52
1280,00
76920,00
649,83
250,00
1724,20
50,00
882,38

Účel
Školstvo prenesené kompetencie
Školstvo – dopravné, vzdel.poukazy
Školstvo – asistent,znevýhod.prostr
Zamestnanosť § 50j,§ 54
Školstvo - učebnice
Školstvo – predškolská výchova
Matričná činnosť
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Stavebná činnosť
Špeciálny stav. úrad – účelov.komun.
Starostlivosť o ŽP
Register obyvateľstva
Referendum 2015
Sociálna služba
Grant – Mikulášsky večierok
Grant – DSF Štvorlístok
Grant – DSS a DD
Grant – Fašiangy
Transfer cezhraničná spolupráca

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
382843

Skutočnosť k 31.12.2015
382842,80

% plnenia
100

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 355274 € bol skutočný príjem za predaj pozemkov k 31.12.2015 vo výške
348274,20 €, z predaja kapitálových aktív – cenných papierov bol príjem 7000 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.
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b) Granty a transfery
V roku 2015 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery:
- Ministerstvo financií SR – 10000 € - rekonštrukcia cintorína
- Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR – 12397,92 € - územný plán obce
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – 5170,68 € - cezhraničná spolupráca

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
391233

Skutočnosť k 31.12.2015
391233,65

% plnenia
100,00

Textová časť – príjmové finančné operácie

V roku 2015 bola súčasťou príjmových finančných operácií nevyčerpaná dotácia normatívnych
finančných prostriedkov na dopravné z roku 2014 vo výške 43,23 € a na prenesené
kompetencie vo výške 9328,45 €, ktoré boli čerpané do 31.3.2015 podľa zákona č. 583/2004
T.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočtovou organizáciou ZŠ s MŠ
Samuela Timona Trenčianska Turná.
Uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 102/06-2015 bola schválená tvorba a čerpanie
rezervného fondu vo výške 88983,53 € a príjem úveru v celkovej výške 292878,44 € na
financovanie projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Trenčianska Turná“ – uznesenie
č. 170/09-2015 .

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná
škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná
Rozpočet na rok 2015
53050

Skutočnosť k 31.12.2015
53049,87

% plnenia
100

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z rozpočtovaných bežných príjmov bolo plnenie za nájom telocvične, poplatky od rodičov za
MŠ a ŠJ a príjem z dobropisov.

3. Rozbor plnenia rozpočtových výdavkov za rok 2015 v €
Rozpočet na rok 2015
2541608

Skutočnosť k 31.12.2015
2545983,12

% plnenia
100,17

Skutočnosť k 31.12.2015
796383,59

% plnenia
102,86

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
774233
v tom:
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeobecné služby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Verejný poriadok a bezpečnosť
Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet
272374
2486
5819
23880
3830
2566
21534

Skutočnosť
272371,34
2485,81
5818,73
23880,20
3828,23
2566,05
21534,55

% plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00
99,95
100,00
100,00
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Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana prírody a krajiny
Ochrana životného prostredia
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predprimárne vzdelávanie
Primárne vzdelávanie
Vzdelávanie zamestnancov
Staroba
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
Spolu

18135
89751
6500
2874
29752
28407
16523
1663
25892
38946
2820
5094
850
630
1415
172402
90
774233

18134,44
89750,77
6500,24
2874,36
29752,71
28407,10
38675,16
1663,30
25891,25
38945,62
2819,79
5095,19
850,00
630,00
1415,00
172404,15
89,60
796383,59

99,99
100,00
100,00
100,01
100,00
100,00
234,07
100,00
99,99
100,00
99,99
100,02
100,00
100,00
100,00
100,08
99,55
102,86

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 253625 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 253624,02 €, čo je
100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra,
matrikárky, stavebného úradu, pracovníkov na verejnoprospešných prácach, pracovníkov DSS
a DD.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 97845 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 97843,79 €, čo je
99,99 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa
do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 387202 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 409353,55 €, čo je
105,72 % čerpanie. Ide o neinvestičné výdavky obce, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Nerozpočtované výdavky vo výške 22152,81 € predstavovali vratky nájomníkom bytov
z vyúčtovania zúčtovateľných služieb – energie.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11681 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 11682,03 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 23880 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 vo výške 23880,20 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
713452

Skutočnosť k 31.12.2015
713452,94

% plnenia
100

v tom :
Funkčná klasifikácia

rozpočet

skutočnosť

% plnenia
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Výdavky verejnej správy
Výstavba
Cestná doprava
Nakladanie s odpadovými vodami
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Kultúrne služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predprimárne vzdelávanie
Staroba
Spolu

232856
1686
84215
3000
26829
324428
630
10356
17600
11852
713452

232856,23
1686,00
84214,84
3000,00
26828,67
324428,88
630,00
10355,92
17600,00
11852,40
713452,94

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Textová časť – kapitálové výdavky:

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné zrealizované investičné akcie :
- nákup budovy – bývalá MŠ vo výške 74102,06 €
- nákup pozemkov vo výške 83334,64 €
- projekt cezhraničnej spolupráce – nákup softwéru, výpočtovej techniky, mobilného
zariadenia na zber údajov v celkovej výške 51706,80 €
- nákup telefónnej ústredne vo výške 3838,33 €
- územný plán obce – doplnok vo výške 19874,40 €
b) Výstavba
- výstavba v priemyselnej zóne Zajarčie – geodetické práce vo výške 1686 €
c) Cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- MK ul. Oslobodenia II. predĺženie – stavebné práce vo výške 49253,92 €
- MK ul. 9.mája rekonštrukcia po budovaní kanalizácie vo výške 10890,94 €
- park Hámre - revitalizácia vo výške 9122,40 €
- priemyselná zóna Zajarčie – budovanie MK vo výške 1680 €
- rekonštrukcia poľných ciest v katastrálnom území obce – projektová dokumentácia vo
výške 5328 €
- MK prepoj ul. Kosmatina a Mládežnícka rekonštrukcia povrchu vo výške 7939,58 €
d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami
- splašková kanalizácia – telemetrický uzol vo výške 3000 €
e) Zásobovanie vodou
- priemyselná zóna Zajarčie – výstavba vodovodu vo výške 26828,67 €
f) Verejné osvetlenie
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci vo výške 324428,88 €
g) Kultúrne služby
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu vzduchotechniky v kultúrnom dome vo výške
630 €
h) Náboženské a iné spoločenské služby
- cintorín rekonštrukcia spevnených plôch vo výške 10355,92 €
i) Predškolská výchova
- Rekonštrukcia budovy MŠ – projektová dokumentácia vo výške 17600 €
j) Staroba
- rekonštrukcia kúpeľní v dome sociálnych služieb – vo výške 11852,40 €

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
99024

Skutočnosť k 31.12.2015
99024,09

% plnenia
100,00
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Textová časť – výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných 99024 € bolo na splácanie istiny z prijatých bankových úverov skutočné
čerpanie k 31.12.2015 vo výške 61305 €, na splácanie istiny úveru zo ŠFRB vo výške 37639,09
€ a splátka krátkodobej pôžičky 80 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - Základná
škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná:
Rozpočet na rok 2015
954899

Skutočnosť k 31.12.2015
937122,50

% plnenia
98,14

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 950598 € boli skutočné výdavky 932821,50 € a
boli použité na financovanie prenesených a originálnych kompetencií obce v školstve.
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 4301 € boli skutočné výdavky vo výške 4301
€ a boli použité na vybudovanie oplotenia základnej školy.

4. Prebytok/schodok hospodárenia za rok 2015
Obec Trenčianska Turná ukončila hospodárenie v roku 2015 nasledovne:
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2015
v €
2097604,23

2044554,36
53049,87

Bežné výdavky spolu

1729205,09

z toho : bežné výdavky obce

796383,59
932821,50
+ 368399,14

bežné výdavky RO

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

382842,80

z toho : kapitálové príjmy obce

382842,80
0,00

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
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

717753,94

713452,94
4301,00
- 334911,14
+33488,00
-17776,47
+15711,53
391233,65
99024,09
+292209,56

2871680,68
2545983,12
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Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

+325697,56
-17776,47

+307921,09

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume +33488,00 € 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. navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 33488,00 €.
Zostatok finančných operácií v sume 292209,56 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 292209,56 €.
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 :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo štátneho
rozpočtu vo výške 17776,47 €, a to na :
- dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ vo výške 174,13 € ( AÚ 357 03 )
- prenesené kompetencie ZŠ s MŠ vo výške 17602,34 € ( AÚ 357 01 )
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2015 vo výške

307 921,09 €, slovom tristosedemtisícdeväťstodvadsaťjeden 09/100 EUR,

Tento rezervný fond bude uznesením obecného zastupiteľstva použitý na obstaranie
dlhodobého hmotného a nehmotného investičného majetku – výstavba, rekonštrukcia,
modernizácia, nákup DLHIM.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.
najmenej vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku hospodárenia z roku 2014

Suma v €
0,00

88983,53

Uznesenie OcZ č. 102/06-2015 zo dňa 17.6.2015
- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - použitie rezervného fondu :
-

Uznesenie č. 102/06-2015 zo dňa 17.6.2015

a)

Kúpna zmluva č. CE 02/2015/OÚ/TT od firmy MARJOS
s.r.o. Trenčianska Turná

b)

„Dostavba ul. Oslobodenia Trenčianska Turná“

88983,53
25141,20
45265,92
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c)

„Výmenou informácií k prehlbovaniu československej

18576,41

vzájomnosti – mapové vrstvy a zameranie bodov“ –
čiastočná úhrada
- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2015

0,00

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a zákon o sociálnom fonde
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel -

631,23
1 % + 0,25 %

2641,01

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - závodné stravovanie

2676,50

- regeneráciu PS

0,00

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

595,74

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €
AKTÍVA
Neobežný majetok
- dlhodobý nehmotný
majetok
dlhodobý hmotný
majetok
- dlhodobý finančný
majetok
Obežný majetok

ZS k 1.1.2015
41950264,89
0,00

KZ k 31.12.2015
44828189,10
62953,04

40746779,26

43568402,06

1203485,63

1196834,00

1975033,53

2436685,52

4596,20

4204,00

-

zásoby

-

zúčtovanie medzi
subjektami VS
krátkodobé
pohľadávky

1617809,39

1886741,79

67127,97

56895,37

finančný majetok

285499,97

488844,36

Časové rozlíšenie
- Náklady budúcich
období

7537,54
6103,64

9743,84
6665,94

-

-
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Príjmy budúcich
období
Aktíva spolu

1433,90

3077,90

43932835,96

47274618,46

36089422,23

38940217,60

44299,92

44299,92

36045122,31

38895917,68

1250710,87

1431871,44

2000,00
9371,68

2070,00
0,00

838629,36
172440,14
228269,69
6592702,86
486,73

800220,71
169862,81
459717,92
6902529,42
102,08

6592216,13

6902427,34

43932835,96

47274618,46

-

PASÍVA
Vlastné imanie
- oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
- výsledok
hospodárenia
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektami VS
- Dlhodobé záväzky
- Krátkodobé záväzky
- Bankové úvery
Časové rozlíšenie
- Výdavky budúcich
období
- Výnosy budúcich
období
Pasíva spolu
-

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto krátkodobé záväzky:
-

voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči zdravotným a sociálnym poisťovniam
voči daňovému úradu
ostatné záväzky – zrážky z miezd
ostatné záväzky – mylné platby
zúčtovanie prijatých preddavkov z nájomných bytov
pôžička O2 – mobilný telefón

21120,40 €
19357,99 €
12805,11 €
2927,43 €
574,84 €
288,23 €
74127,65 €
288,00 €

Záväzky obce voči bankám a štátnemu fondu:
P.č. Druh úveru

1.
2.

SZRB
investičný
úver
Prima banka
Komunal
komfort úver

Stav
k 1.1.2015

0,00
98633,70

Zostatok
k 31.12. 2015

Zabezpečenie
úveru

Splatnosť Úroková
sadzba v
%

292878,44 Blankozmenka

r.2016

1,35

84542,80 Vista zmenka

r. 2021

2,567
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3.
4.

5.
6.

Prima banka
eurofondy
úver ZŠ s MŠ
Prima banka
termínovaný
úver

29484,31
100150,18

Spolu bankové
úvery

228268,19

ŠFRB
Bytovka s.č.
829
ŠFRB
Bytovka s.č.
1443

292803,37

Spolu nebankové
úvery

582833,85
875637,22

0,00 Blanco zmenka
82296,68 Zmenka

r. 2015

2,481

r. 2017

1,548

r. 2032

3,90

r. 2033

1,20

459717,92
281289,35 Záložná zmluva na
bytový dom
v prospech ŠFRB
556708,78 Záložná zmluva na
bytový dom
v prospech ŠFRB
837998,13

Počiatočný stav bankových úverov k 1.1.2015 bol 228268,19 €. V priebehu roka 2015 sa
dlhová služba obce zvýšila prijatím bankového úveru na zabezpečenie predfinancovania
realizácie investičnej akcie – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci vo výške 292878,44 €,
ktorá je spolufinancovaná z prostriedkov ŠR a EÚ. V roku 2015 obec Trenčianska Turná
zaplatila splátky istín bankových úverov vo výške 61306,50 € a úroky z bankových úverov vo
výške 4785,63 €. Konečný stav dlhovej služby obce k 31.12.2015 voči komerčným bankám je
vo výške 459717,92 € a voči ŠFRB 837998,13 €.
Stav nesplatených bankových úverov k 31.12.2015 započítavaných do dlhovej služby obce
je vo výške 166839,48 €, čo predstavuje 7,79 % z bežných príjmov obce za predchádzajúci
kalendárny rok 2014. Bežné príjmy obce za rok 2014 boli 2139355,24 €. ( dodržaný zákon č.
583/2004 Z.z., § 17, odst.6 – do 60 % z bežných príjmov).
Celkové ročné splátky istiny bankových úverov z vlastných zdrojov obce v roku 2015 boli
vo výške 61306,50 €, čo predstavuje 2,87 % k bežným príjmov roku 2014. To znamená, že
suma ročných splátok návratných zdrojov neprekročila 25% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2015,
nakoľko obec Trenčianska Turná v rozpočtovom roku 2015 nemala zriadenú príspevkovú
organizáciu.

9.
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 odst.4 zákona
č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie a transfery v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Poskytnuté dotácie, transfery
a príspevky na činnosť boli schválené dňa 14.11.2014 uznesením OcZ č. 282/11-2014 a dňa
17.6.2015 uznesením OcZ č. 98/06-2015.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na financovanie
prevádzkových výdavkov
-1-

Telovýchovná jednota SLOVAN – bežné

Suma
schválených
prostriedkov
na rok 2015

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2015

Rozdiel
(stĺ.3 –
stĺ.4)

-2-

-3 -

-4-

-5 -

6500

6500

6500

0

1000

1000

1000

0

200

200

200

0

200

200

200

0

150

150

150

0

200

200

200

0

28

28

28

0

100

100

100

0

300

0

0

0

výdavky „Zabezpečenie základnej činnosti
organizácie“

LMK Trenčianska Turná – bežné výdavky
„Zabezpečenie základnej činnosti organizácie“

ZO SZŤP Trenč. Turná – bežné výdavky
„Športové hry“

ZO Slovenského zväzu Chovateľov
Trenčianska Turná II. – bežné výdavky
„Zakúpenie cien pre ocenených chovateľov“

ZO chovateľov poštových holubov – bežné
výdavky „Majstrovstvá základnej organizácie“

Únia žien Slovenska Trenčianska Turná bežné výdavky „Vianočný koncert pre členky ZO“

Svojpomocný klub stomikov Trenčín –
bežné výdavky „25.výročie založenia ILCO klubu“

ZO SČK Trenčianska Turná – bežné výdavky
„Kurz prvej pomoci a doplnenie lekárničiek“

eRKO Hnutie kresť.spoločenstiev

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté v súlade
s VZN č. 2/2013 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
V roku 2015 Obec Trenčianska Turná nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtu 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,
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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
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO, mimorozpočtové prostriedky
Rozpočtová organizácia

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola s MŠ
S. Timona – vlastné
prostriedky z nájmu, školné ...
na bežné výdavky
Základná škola s MŠ
S. Timona – transfer štátny
inštitút vzdelávania prostriedky mimorozpočtové
Základná škola s MŠ
S. Timona – originálne
kompetencie - od zriaďovateľa
Základná škola s MŠ
S. Timona – vlastné
prostriedky z nájmu, školné ...
na kapitálové výdavky
-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

47826,21

47826,21

0,00

914,08

914,08

0,00

267420,00

267420,00

0,00

4301,00

4301,00

0,00

prostriedky od subjektov verejnej správy - ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola s MŠ
S. Timona – prostriedky
z bežného r.2015
Základná škola s MŠ
S. Timona – prostriedky z
r.2014 – dočerpanie do 31.3.

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

625066,00

607289,53

17776,47

9371,68

9371,68

0,00

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ a účelové určenie
grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015
v€
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2015
v€
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
v€
-4-

Okresný úrad, školstvo TN –

566084,00

548481,66

17602,34

Okresný úrad, školstvo TN –

19001,00

18826,87

174,13

Okresný úrad, školstvo TN –

32866,00

32866,00

0

asistent a znevýhodnené prostredie
ÚPSVaR Trenčín – zamestnanosť §
50j a §54

16002,05

16002,05

0

prenesené kompetencie

dopravné a vzdelávacie poukazy
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Okresný úrad, školstvo TN –

1419,00

1419,00

0

5696,00

5696,00

0

5068,83

5068,83

0

ÚPSVaR Trenčín – stravné pre deti v

73,00

73,00

0

ÚPSVaR Trenčín – školské potreby

16,60

16,60

0

2923,92

2923,92

0

135,82

135,82

0

294,36

294,36

0

1037,52

1037,52

0

1280,00

1280,00

0

76920,00

76920,00

0

882,38

882,38

0

učebnice

Okresný úrad, školstvo TN –
predškolská výchova

Ministerstvo vnútra SR – matričná
činnosť
HN

pre deti v HN

Ministerstvo DV a RR SR –
stavebná činnosť

Ministerstvo DV a RR SR –
špeciálny SÚ účelové komunikácie
Okresný úrad, odbor ŽP TN –
starostlivosť o ŽP

Ministerstvo vnútra SR - register
obyvateľstva

Ministerstvo vnútra SR –
referendum 2015
Ministerstvo práce,soc. vecí SR –
sociálna služba

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR – cezhraničná
spolupráca

Poskytovateľ a účelové určenie
grantu, transferu uviesť :
stavebné práce
- kapitálové výdavky
-1-

Ministerstvo financií SR –
rekonštrukcia cintorína

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR – cezhraničná

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015
v€
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2015
v€
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
v€
-4-

10000,00

10000,00

0

5170,68

5170,68

0

12397,92

12397,92

0

spolupráca

Ministerstvo dopravy, výstavby
a RR – územný plán obce

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s inou obcou, resp. mestom.

E. Finančné usporiadanie s rozpočtom VÚC
V roku 2015 obec neuzatvorila s Trenčianskym samosprávnym krajom žiadnu zmluvu
o poskytnutí transferu.
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12. Prehľad
príjemcov

o poskytnutých

zárukách

podľa

jednotlivých

Obec Trenčianska Turná v rozpočtovom roku 2015 neposkytla žiadnemu subjektu záruky.

13. Hodnotenie programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č. 1 k Záverečnému účtu

14. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za
rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie

bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 307921,09 EUR.

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú presne rozpísané v tomto záverečnom účte sa spomínajú
v „Poznámkach k individuálnej ročnej účtovnej závierke za rok 2015, vo „Výročnej správe obce
za rok 2015“, v „Poznámkach rozpočtových organizácií“, v „Správe o hospodárení za
kalendárny rok 2015 ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná“ a tiež v „ Hodnotiacej
správe programového rozpočtu obce Trenčianska Turná za rok 2015“, prípadne v odbornom
stanovisku hlavného kontrolóra obce.

Vypracovala:
Ing. Adriana Závodská

Predkladá:
Ing. Peter Mikula
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