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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 06.11.2015 uznesením č. 19/2015. 
Zmeny rozpočtu:  
- 1.  zmena  - navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 16.1.2015 
- 2.  zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 1.3.2015 
- 3.  zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 13.3.2015 
- 4.  zmena  - schválená dňa   1.4.2015 uznesením č. 5/2015 
- 5.  zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 13.4.2015 
- 6.  zmena – navýšenie rozpočtu – príspevok z Recyklačného fondu – 18.5.2015 
- 7.  zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 22.5.2015 
- 8.  zmena  - schválená dňa 29.5.2015 uznesením č. 6/2015 
- 9.  zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 10.6.2015 
- 10. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 23.6.2015 
- 11. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 29.6.2015 
- 12. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 30.6.2015 
- 13. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 30.9.2015 
- 14. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 12.12.2015 
- 15. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 13.12.2015 
 

Rozpočet obce k 31.12.2015  
 
 
  

Schválený 
rozpočet 

Schválený rozpočet 
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 137 895,13 185 253,90 
z toho :   
Bežné príjmy 137 895,13 154 127,93 
Kapitálové príjmy 0,00 145,97 
Finančné príjmy 0,00 30 980,00 
Výdavky celkom 137 895,13 185 253,90 
z toho :   
Bežné výdavky 137 895,13 154 127,93 
Kapitálové výdavky 0,00 31 125,97 
Finančné výdavky 0,00 0,00 
Rozpočet  obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
185 253,90 173 023,78 93,40 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 185 253,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 
173 023,78 EUR, čo predstavuje  93,40 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
154 127,93 151 690,18 98,42 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 154 127,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 
151 690,18 EUR, čo predstavuje 98,42 % plnenie.  

 
1) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

138 965,13 136 608,81 98,30 
 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 89 500 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 91 433,67 €, čo predstavuje plnenie na 102,16 %.  
 
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 37 232 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 33 375,52 €, čo je 89,64 % 
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 144,00 €, dane zo stavieb boli v sume 4 199,57 
€ a dane z bytov boli v sume 31,95 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  33 078,64 €, za 
nedoplatky z minulých rokov 296,88 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z 
nehnuteľností v sume 182,91 €. 
 
c) Daň za psa   
Z rozpočtovaných 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 138,00 €, čo je 92,00 % 
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 136,00 €, za nedoplatky z minulých rokov 2,00 
€. K 31.12.2015 obec eviduje nedoplatok na dani za psa v sume 2,00 €. 
 
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 6 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 078,49 €, čo je 93,52 % 
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 986,51 €, za nedoplatky z minulých rokov 
91,98 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky  v sume 194,46 €. 
 
e) Daň za jadrové zariadenia 
Z rozpočtovaných 5 583 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 583,13 €, čo je 100,00 % 
plnenie. 
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2) nedaňové príjmy:  

  
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

5 915,00 5 833,57 98,62 
 
a) Príjmy  z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 1 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 657,49 €, čo je 97,50 % 
plnenie. Ide o príjem z prenajatých priestorov v sume 1 477,67 € a príjem z prenajatého 
zariadenia (riad) 179,82 €. 
 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 1 730 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 678,40 €, čo je 97,02 % 
plnenie. Časť tvoria príjmy za materskú školu vo výške  720,00 €, príjmy za predaj služieb 
(vyhlasovanie relácie MR, cintorínske poplatky, smetné nádoby) vo výške 480,00 €, správne 
poplatky vo výške 445,80 € a úroky z peňažných ústavov vo výške 32,60 €. 
 
c) iné príjmy 
Z rozpočtovaných 2 485 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2 497,68 €, čo je 100,51 % 
plnenie. Príjem z dobropisov v sume 2422,68 € a pokuta za porušenie predpisov v sume 75,00 € . 
 
 

3)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
9 247,80 9 247,8                 100,00 

 
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov  9 247,80  € bol skutočný príjem vo výške 9 247,80 €, čo 
predstavuje 100,00 % plnenie. 
 
 

Poskytovateľ dotácie Suma 
v EUR 

Účel 

OÚ Trnava – životné prostredie 35,30 SOU Hlohovec 
MDVaRR Bratislava – stavebný poriadok 350,61 SOU Hlohovec 
MDVaRR Bratislava – miestne komunikácie 16,29 SOU Hlohovec 
OU Trnava – organizačný odbor 640,00 Referendum 2015 
MV SR Bratislava – verejná správa 124,41 REGOB 
OU Trnava – odbor školstva 326,00 MŠ - predškoláci 
OU  Trnava - COO 80,40 Skladník CO 
TSK Trnava 200,00 dožinky 
Recyklačný fond 56,00 Separovaný zber - vrecia 
P&J COLOURS Dolné Otrokovce 250,00 dožinky 
ÚPSVaR Piešťany 7 168,79 Aktivačná činnosť 

 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
145,97 145,97  

 
V roku 2015 mala obec Dolné Otrokovce príjem z predaja pozemku vo výmere 11 m2. 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
30 980,00 17 863,40 57,66 

 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2015 zo dňa 1.4.2015 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 980,00 € na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove Materskej školy. 
Ďalej obecné zastupiteľstvo uznesením zo dňa 29.5.2015 schválilo čerpanie rezervného fondu vo 
výške 30 000,00 €, ktoré bolo určené kanalizáciu, zábradlia pri chodníkoch  a mostíkoch, 
rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukcia budovy šatní na ihrisku, rekonštrukcia domu 
smútku a  na rekonštrukciu fasády budovy Materskej školy. Keďže sa šatne na ihrisku 
nerekonštruovali, finančné prostriedky boli presunuté na nákup elektrospotrebičov do kultúrneho 
domu.   
 
4. Mimorozpočtové príjmy 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
0 3 324,23 0 

 
Medzi príjmy, ktoré sa nerozpočtujú patria aj príjmy zariadenia školského stravovania – v sume 
2 977,16 € (príjem od rodičov na stravu pre deti). Tento príjem je možné použiť iba na nákup 
potravín, z ktorých sa pripravuje strava pre deti v materskej škole. Ďalej sem zahŕňame príjem do 
sociálneho fondu, ktorý sa odvádza z vypočítanej mzdy zamestnancov – 1%. V roku 2015 
v sume 347,07 €. 
 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
185 253,90 157 285,12 84,90 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 163 870,56 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 
v sume 138 112,95 €, čo predstavuje  84,28 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
143 870,56 134 893,22 93,76 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 143 870,56 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 
134 893,22 €, čo predstavuje  93,76 % čerpanie.  
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 Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
01.1.1. Výdavky verejnej správy 69 515,78 60 835,90 87,51 
01.1.2. Ekonomická oblasť 1 885,00 1 856,77 98,50 
01.6.0. Všeobecné verejné služby 640,00 640,00 100,00 
02.2.0. Civilná ochrana 80,40 80,40 100,00 
03.2.0. Ochrana pred požiarmi 195,00 192,00 98,46 
04.5.1. Cestná doprava 4 040,00 3 494,69 86,50 
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 9 086,00 8 493,82 93,48 
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 200,00 180,00 90,00 
06.2.0. Rozvoj obcí 12 736,33 12 352,96 96,99 
06.4.0. Verejné osvetlenie 5 974,54 4 465,04 74,73 
08.1.0. Rekreačné a športové služby 850,00 670,05 78,83 
08.2.0. Kultúrne služby 2 327,88 2 088,92 89,73 
08.3.0. Miestny rozhlas 571,00 260,12 45,56 
08.4.0. Cintorín, náboženské služby 520,00 276,07 53,09 
09.1.1.1. Predškolská výchova 29 866,00 25 792,50 86,36 
09.1.2.1. Základné vzdelanie 200,00 182,00 91,00 
09.5.0. Centrá voľného času 130,00 130,00 100,00 
09.6.0.1. Školské stravovanie 13 835,00 13 308,30 96,19 
10. Sociálne služby 1 475,00 870,88 59,04 
 Spolu 154 127,93 136 170,42 88,35 

 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 67 450,39 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 61 726,19 €, čo je 
91,51 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ŠJ a VPP. 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 23 631,85 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 22 219,46 €, čo je 
94,02 % čerpanie.  
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 53 167,91 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 43 284,51 €, čo je 
81,41 % 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. 
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 9 877,78 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 8 940,26 €, čo 
predstavuje 90,51 % čerpanie. Ide o transfery poskytnuté SOÚ, RVC, SLOVES, ZMOS, ZŠ, 
SAD, transfery vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov – práceneschopnosť, odstupné 
a poskytnuté sociálne výpomoci naším občanom (jubilanti, pozostalí, narodenie dieťaťa). Je tu 
započítaný aj odvod Spoločnému obecnému úradu v Hlohovci, kam odvádzame dotácie na 
stavebné konanie, životné prostredie a cestné komunikácie, ako aj iné administratívne poplatky.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
31 125,97 18 009,37 57,86 
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 31 125,97 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 
v sume 18 009,37 €, čo predstavuje  57,86 % čerpanie. 
Finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na rekonštrukciu elektroinštalácie 
v materskej škole v sume 976,72 € a rekonštrukciu celej budovy materskej školy v hodnote 
15 578,20 €. Ďalej boli zakúpené elektrospotrebiče do kuchyne v kultúrnom dome – plynový 
sporák v hodnote 339,00 € a chladnička v sume 541,27 €. V mesiaci decembri sme obstarali 
nové vianočné osvetlenie na vianočný stromček v obci v hodnote 574,18 €. 

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
0 0 0 

 
Vo finančných operáciach neboli rozpočtované položky. 
 
4) Mimorozpočtové výdavky: 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
0 3 105,33 0 

 
Medzi výdavky, ktoré sa nerozpočtujú patrí nákup potravín v školskej jedálni v sume 2 885,93 €. 
Ďalej sem patrí aj čerpanie zo sociálneho fondu, ktorý sme použili na úhradu stravného pre 
zamestnancov, a to v roku 2015 v sume 219,40 €. 
 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 151 690,18 
Bežné výdavky spolu 136 170,42 
Bežný rozpočet 15 519,76 
Kapitálové  príjmy spolu 145,97 
Kapitálové  výdavky spolu 18 009,37 
Kapitálový rozpočet  -17 863,40 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2 343,64 
Vylúčenie z prebytku  0,00 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2 343,64 
Príjmy z finančných operácií 21 187,63 
Výdavky z finančných operácií 3 105,33 
Rozdiel finančných operácií 18 082,30 
PRÍJMY SPOLU   173 023,78
VÝDAVKY SPOLU 157 285,12
Hospodárenie obce  15 738,66
Vylúčenie z prebytku 218,90
Upravené hospodárenie obce 15 519,76
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Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2016 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 je schodok v sume 2 343,64 €.  
Výsledok finančných operácií k 31.12.2015 je prebytok v sume 18 082,30. Vylúčenie 
z prebytku sumu 218,90 €. Jedná sa o prostriedky sociálneho fondu – 127,67 € a školskej 
jedálne – 91,23 €. 
Schodok rozpočtu v sume 2 343,64 € 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 vysporiadať z finančných operácií. 
Zostatok finančných operácií v sume 17 863,40 € navrhujeme použiť na: 
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 343,64 € 
- tvorbu rezervného fondu v sume 15 519,76 €  
 
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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2015  32 041,51      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok  5 801,96      
                - z finančných operácií 0,00 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 17 863,40       
               - krytie schodku rozpočtu 0,00 
               - ostatné úbytky  17 863,40 
KZ k 31.12.2015 19 980,07    

 
V roku 2015 sa finančné prostriedky z rezervného fondu čerpali hlavne na rekonštrukciu budovy 
materskej školy v hodnote 16 554,92 € (elektroinštalácia – 976,72, rekonštrukcia budovy – 
15 578,20). Ďalej bolo zakúpené zariadenie do kuchyne kultúrneho domu v hodnote 880,27  € ( 
sporák plynový – 339,00 , chladnička – 541,27). Z rezervného fondu sme zakúpili aj vianočné 
osvetlenie na vianočný stromček v obci v sume 428,21 €. Prírastok do rezervného fondu v sume 
5 801,96 €  sa utvoril z prebytku rozpočtu z roku 2014. 
 
Sociálny fond 
 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2015 251,67 
Prírastky - povinný prídel - 1 %                    347,27 
Úbytky   - stravovanie                     219,59 
KZ k 31.12.2015 379,35 

 
Prírastok sociálneho fondu tvorí povinný prídel 1 % z vypočítaných miezd zamestnancov. 
Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti  výdavkov zamestnancov za stravovanie.  
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Majetok spolu 560 120,90 562 374,10 

Neobežný majetok spolu 509 605,51 515 471,72 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 437 085,36 442 951,57 

Dlhodobý finančný majetok 72 520,15 72 520,15 

Obežný majetok spolu 49 686,86 46 328,08 

z toho :   

Zásoby 0,00 2,85 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  3 045,67 1 785,18 

Finančné účty  46 641,19 44 540,05 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  828,53 574,30 

 

P A S Í V A  
Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 560 120,90 562 374,10 

Vlastné imanie  235 568,81 245 640,55 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  235 568,81 245 640,55 

Záväzky 9 455,52 8 697,59 

z toho :   

Rezervy  650,00 650,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 251,65 401,74 

Krátkodobé záväzky 8 553,87 7 645,85 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 315 096,57 308 035,96 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                      0,00 EUR 
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 0,00 EUR 
- voči dodávateľom                     1 216,88 EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                    0,00 EUR 
- voči zamestnancom                      3 995,25 EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu 1 975,96 EUR 
- ostatné ( školská jedáleň, iné) 157,52 EUR 

Obec Dolné Otrokovce nemá žiadne úvery. 
 
 
 
8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec Dolné Otrokovce nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 

 
 
 

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 dotácie.  
 
 
 
10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec Dolné Otrokovce nepodniká. 
 
 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) 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. 
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 
Obec Dolné Otrokovce nemá zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. 
 
 
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
OÚ ŽP Trnava Bežný výdavok – životné prostredie        35,30 35,30 0,00 

MDVaRR SR Bežný výdavok – miestne komunikácie 16,29 16,29 0,00 

MDVaRR SR Bežný výdavok – stavebný poriadok 350,61 350,61 0,00 

OÚ-org.odbor Bežný výdavok – referendum 2015 640,00 419,61 220,39 

MV SR Bežný výdavok – evidencia obyvateľov 124,41 124,41 0,00 

OÚ -školstvo Bežný výdavok – MŠ - predškoláci 326,00 326,00 0,00 

OU - COO Bežný výdavok – skladník CO 80,40 80,40 0,00 

ÚPSVaR Bežný výdavok – aktivačná činnosť 2015 7 168,79 7 168,79 0,00 

 
Rozdiel, ktorý vznikol medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a ich skutočným využitím. 
Rozdiel po vyúčtovaní volieb bol vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2015 v celkovej sume 
220,39 €. 

 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

Obec  Suma poskytnutých  
finančných  

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Mesto Hlohovec – SOU 900,10 900,10 0,00 
Obec Bojničky - CVČ 130,00 130,00 0,00 
 
V roku 2015 sme poskytli Spoločnému obecnému úradu v Hlohovci finančné prostriedky, ktoré 
potrebujú na vykonávanie svojej činnosti. Jedná sa o postúpenie prijatých dotácii na prenesený 
výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a miestnych 
komunikácii v sume 402,20 €. Ďalej sme im poskytli finančné prostriedky z vlastných zdrojov 
v sume 497,90 €. S obcou Bojničky máme uzatvorenú Dohodu o poskytnutí príspevku pre 
žiakov, ktorí navštevujú CVČ v Bojničkách. Na jedného žiaka sa poskytuje príspevok v sume 
65,00 €. Jedná sa o dvoch žiakov, ktorí navštevujú atletický krúžok. 
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
 

VÚC  Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

TSK Trnava 200,00 200,00 0,00 
 
Trnavský samosprávny kraj nám v roku 2015 poskytol dotáciu na akciu – Dožinky 2015, ktoré 
sa konali v mesiaci august v sume 200,00 €. Finančný príspevok bol použitý na propagáciu akcie 
ako i výzdobu priestorov kultúrneho domu.   

 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
 
Obec Dolné Otrokovce zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry. 

 
 

 
 
 
 
 

Vypracovala: Tabačková Zdenka                         Predkladá:  Maršala Ján 
 
 
 
 
V Dolných Otrokovciach  dňa 12. 05. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


