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Časť I.
Záverečný účet obce za rok 2015
Podkladom pre zostavenie záverečného účtu sú ročné účtovné a finančné výkazy
spracované v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platnej rozpočtovej klasifikácie.
Obec Šterusy za obdobie roka 2015 dosiahla nasledovné hospodárske výsledky:
1. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové výdaje:
Rozpočtový výsledok hospodárenia prebytok

311 351,75 €
293 430,63 €
17 921,12 €

Členenie rozpočtu v €:
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu
Finančné operácie
Nerozpočtované

príjmy
309 959,75
1 392,00
311 351,75

výdavky
290 219,63
3 211,00
293 430,63

rozdiel
19 740,12
- 1 819,00
17 921,12

4 264,64

4 543,81

- 279,17

2. Výsledok hospodárenia v peňažných fondoch obce k 31. 12. 2015
Rezervný fond k 31.12.2015
Rozpočtový VH 2015
Rezervný fond spolu
Sociálny fond
Fondy spolu:

165 035,56 €
17 921,12 €
182 956,68 €
149,17 €
183 105,85 €

3. Finančné prostriedky – stav k 31. 12. 2015
1. Finančné prostriedky obce:
a) zostatky na bankových účtoch
b) v pokladni mesta, na ceste, ceniny
2. Cudzie finančné prostriedky
Spolu

183 161,32 €
181 204,39 €
1 956,93 €
55,47 €
183 105,85 €

4. Finančné usporiadanie dosiahnutého výsledku rozpočtového hospodárenia
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015, 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., je prebytok vo výške 17 921,12 €
a možno ho použiť na tvorbu fondu rozvoja obce. O čerpaní rezervného fondu obce rozhoduje
Obecné zastupiteľstvo Šterusy.
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Časť II.
Správa o výsledku hospodárenia
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý bol zostavený na
obdobie jedného rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet je
zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií Slovenskej
republiky. Vnútorne sa rozpočet člení na:
- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie.
Obec v rozpočtovom hospodárení dodržala § 10, odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý stanovuje povinnosť zostaviť rozpočet
obce ako vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet obce Šterusy bol schválený uznesením
Obecného zastupiteľstva Šterusy č. U5/2014 dňa 4. decembra 2014. Pôvodný bežný rozpočet
bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový a schodok
bol krytý z rezervného fondu obce. Počas roka bolo vykonaných sedem úprav rozpočtu.
V skutočnosti obec za rok 2015 dosiahla vo výsledku hospodárenia prebytok vo výške
17 921,12 €.
Príjmy € Rozpočet
schválený
Bežné
250 500
Kapitálové
24 750
FO
45 250
Celkom
320 500

Výdavky €
Bežné
Kapitálové
FO
Celkom

Rozpočet
schválený
250 500
70 000
320 500

Rozdiel
€
0
-45 250
45 250
0

Rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu rozpočtu obce na rok 2015 zo dňa 16.03.2015 urobila
starostka obce v zmysle Internej smernice č. 3/2011 presunom rozpočtových prostriedkov
medzi položkami.
Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu obce na rok 2015 zo dňa 18.05.2015 bolo
schválené Uznesením OZ č. 31/2015 zo dňa 25.06.2015 v členení:
Príjmy € Rozpočet Rozpočet Výdavky €
Rozpočet Rozpočet Rozdiel €
schválený upravený
schválený upravený
Bežné
250 500 252 020 Bežné
250 500 249 720
2 300
Kapitálové
24 750
25 150 Kapitálové
70 000
72 700
-47 550
FO.
45 250
45 250 FO
45 250
0
Celkom
320 500 322 420 Celkom
320 500 322 420
Rozpočtové opatrenie č. 3 na úpravu rozpočtu obce na rok 2015 zo dňa 31.08.2015 urobila
starostka obce v zmysle Internej smernice č. 3/2011 presunom rozpočtových prostriedkov
medzi položkami.
Rozpočtové opatrenie č. 4 na úpravu rozpočtu obce na rok 2015 zo dňa 16.09.2015 bolo
schválené Uznesením OZ č. 41/2015 zo dňa 18.09.2015 v členení:
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Príjmy € Rozpočet Rozpočet Výdavky €
schválený upravený
Bežné
250 500 329 258 Bežné
Kapitálové
24 750
25 150 Kapitálové
FO
45 250
45 250 FO
Celkom
320 500 399 658 Celkom

Rozpočet Rozpočet Rozdiel €
schválený upravený
250 500 326 958
2 300
70 000
72 700
-47 550
45 250
320 500 399 658
0

Rozpočtové opatrenie č. 5 na úpravu rozpočtu obce na rok 2015 zo dňa 30.09.2015 urobila
starostka obce v zmysle Internej smernice č. 3/2011 presunom rozpočtových prostriedkov
medzi položkami.
Rozpočtové opatrenie č. 6 na úpravu rozpočtu obce na rok 2015 zo dňa 30.11.2015 urobila
starostka obce v zmysle Internej smernice č. 3/2011 presunom rozpočtových prostriedkov
medzi položkami.
Rozpočtové opatrenie č. 7 na úpravu rozpočtu obce na rok 2015 zo dňa 31.12.2015 urobila
starostka obce v zmysle Internej smernice č. 3/2011 presunom rozpočtových prostriedkov
medzi položkami.
1. A. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €:
Rozpočet na rok 2015
BP
329 258
KP
25 150
FO
45 250
Nerozpočtované
Spolu
399 658

Skutočnosť k 31. 12. 2015
309 959,75
1 392,00
0,00
4 264,64
315 616,39

% plnenia
94
6
0
79

a) Bežné príjmy – daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
161 635

Skutočnosť k 31. 12. 2015
159 512,41

% plnenia
97

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 117 990 € z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 116 361,10 €, čo predstavuje 99 %
plnenie.
Daň z nehnuteľností a ostatné dane
Z rozpočtovaných 22 540 € bol skutočný príjem z dane z nehnuteľností k 31.12.2015 vo
výške 22 534,02 €, čo je 100 % plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 16 203,22
€, dane zo stavieb boli vo výške 6 288,65 € a daň z bytov 42,15 €.
Obec v roku 2015 vyberala daň za psa (príjem 440 € predstavuje plnenie rozpočtu na 100%)
daň za užívanie verejného priestranstva (príjem 120 € predstavuje plnenie 100 %) a poplatok
za odpady (príjem 5 652,91 € bol splnený na 92 %).
K 31.12.2015 boli obci uhradené všetky daňové pohľadávky za daň z nehnuteľnosti a daň za
psa aj poplatok za komunálny odpad.
Daň za jadrové zariadenia bola rozpočtovaná na výšku 14 405 € a plnenie bolo 14 404,38 €.
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b) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
37 400

Skutočnosť k 31. 12. 2015
28 641,04

% plnenia
77

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (skupina položiek 21)
Z rozpočtovaných 3 040 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 2 713,72 € čo je
plnenie na 89 %. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 969,23 € a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1 744,49 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (skupina položiek 22)
Administratívne a správne poplatky: Z rozpočtovaných 32 480 € bol skutočný príjem
k 31.12.2015 vo výške 24 091,90 € čo je 74 % plnenie.
Osobitnú skupinu tvoria poplatky za vodu. Z rozpočtovaných 22 900 € bol skutočný príjem
k 31.12.2015 vo výške 15 107,20 € čo je plnenie na 66 %.
Príjem z úrokov (položka 24) bol rozpočtovaný sumou 30 €, skutočné plnenie bolo 18,03 € to
je 60 %. Iné nedaňové príjmy (položka 29) boli rozpočtované vo výške 1 850 € a skutočné
plnenie bolo vo výške 1 817,39 € to je 98 %.
c) Bežné príjmy – transfery zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov
Rozpočet na rok 2015
130 223

Skutočnosť k 31. 12. 2015
121 806,30

Obec prijala nasledovné transfery:
P.č.
Poskytovateľ
1.
Okresný úrad Piešťany
2.
ObvÚ, odbor školstva, TT
3.
Ministerstvo DVaRR SR
4.
KÚ TT odbor starostl. o ŽP
5.
Ministerstvo DV a RR SR
6.
Okresný úrad Piešťany
7.
Environmentálny fond
8.
Environmentálny fond

Suma v €
167,64
597,00
21,95
47,56
472,44
640,00
25 880,17
93 979,54

% plnenia
94

účel
Register obyvateľov
Materská škola Šterusy
Miestne a účelové komunikácie
Životné prostredie
Stavebný poriadok
Referendum 2015
Výmena okien bývalá ZŠ
Sanácia čiernych skládok

Všetky transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
d) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
25 150

Skutočnosť k 31. 12. 2015
1 392,00

% plnenia
6

V roku 2015 boli rozpočtované kapitálové príjmy z predaja pozemkov sumou 1 400 €,
skutočné plnenie bolo 1 392,00 € (99 %) a ďalej bol rozpočtovaný kapitálový transfer zo ŠR
v sume 23 750 €, ktorý nebol naplnený.
e) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
45 250

Skutočnosť k 31. 12. 2015
0,00
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% plnenia
0

V roku 2015 boli rozpočtované finančné prostriedky z rezervného fondu obce na nákup
pozemkov a na rekonštrukciu detského ihriska. Z dôvodu, že obec kapitálové výdavky
nemala, príjmové finančné operácie neboli naplnené.
f) Príjmové nerozpočtované operácie:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31. 12. 2015
4 264,64

% plnenia

Podľa opatrenia MF SR z 22.11.2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje
usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií
účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy bola
pre obce daná povinnosť účtovať od 1.1.2013 nerozpočtované príjmy na mimorozpočtových
účtoch. V obci sa na mimorozpočtových účtoch účtovali príjmy na účte školskej jedálne a
na účte sociálneho fondu.
1.B. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v €:
Rozpočet na rok 2015
BV
326 958
KV
72 700
FO
Nerozpočtované
Spolu
399 658

Skutočnosť k 31. 12. 2015
290 219,63
3 211,00
4 543,81
297 974,44

% plnenia
89
4

75

a) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31. 12. 2015
% plnenia
326 958
290 219,63
89
v členení:
v€
Funkčná klasifikácia
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy
01
71 530
69 055,12
97
Komunikácie
04
1 100
377,47
34
Životné prostredie
05
118 033
107 903,16
91
Bývanie a občianska vybavenosť
06
76 120
60 655,77
80
Kultúra a šport
08
13 240
7 058,70
53
Predškolská výchova
09
46 185
44 980,83
97
Sociálne zabezpečenie
10
750
188,58
25
Spolu
326 958
290 219,63
89
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (skupina položiek 61):
Z rozpočtovaných 70 950 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 70 211 €, čo je 99
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, starostu obce,
hlavného kontrolóra, pracovníka na údržbe verejnej zelene a pracovníkov na úseku školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní (skupina položiek 62):
Z rozpočtovaných 26 525 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 24 431,10 €, čo je
92 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody zdravotného a sociálneho poistenia z miezd za
všetkých pracovníkov obce.

7

c) Tovary a služby (skupina položiek 63):
Z rozpočtovaných 222 848 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 189 211,93 €, čo
je 85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk: obecný úrad, materská škola,
školská jedáleň, životné prostredie, miestne hospodárstvo, kultúra a šport a to na cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery (skupina položiek 64):
Z rozpočtovaných 6 635 € bolo k 31. 12. 2015 skutočné čerpanie výdavkových položiek vo
výške 6 365,60 € to je čerpanie 96 %. Patria sem bežné transfery pre spoločný obecný úrad
sociálny a stavebný, príspevky do združení, nemocenské dávky, príspevok narodeným deťom
aj vyplatené rodinné prídavky, kde je obec osobitný príjemca.
b) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2015
72 700

Skutočnosť k 31. 12. 2015
3 211,00

% plnenia
4

Kapitálové výdavky sa v roku 2015 čerpali na nákup pozemkov v sume 513,00 € a traktorovej
kosačky v sume 2 698,00 €. Kapitálové výdavky rozpočtované na nákup pozemkov
a revitalizáciu detského ihriska z RF obce a ŠR sa nerealizovali.
c) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31. 12. 2015
0,00

% plnenia

V roku 2015 neboli vo výdavkových finančných operáciách zaúčtované žiadne pohyby.
d) Výdavkové nerozpočtované operácie:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31. 12. 2015
4 543,81

% plnenia

Podľa opatrenia MF SR z 22.11.2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje
usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií
účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy bola
pre obce daná povinnosť účtovať od 1.1.2013 nerozpočtované výdavky na mimorozpočtových
účtoch. V obci sa na mimorozpočtových účtoch účtovali výdavky na účte školskej jedálne a
na účte sociálneho fondu.
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1.C. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu

309 959,75

z toho : bežné príjmy obce

309 959,75

Bežné výdavky spolu

290 219,63

z toho : bežné výdavky obce

290 219,63

Bežný rozpočet

19 740,12
1 392,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

1 392,00

Kapitálové výdavky spolu

3 211,00

z toho : kapitálové výdavky obce

3 211,00

Kapitálový rozpočet

-

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

1 819,00
17 921,12

Prebytok rozpočtu v sume 17 921,12 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, navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu obce.
2. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond podľa zákona vo výške min. 10% prebytku hospodárenia
príslušného rozpočtového roka. V roku 2015 obec neviedla rezervný fond na samostatnom
bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Suma v €

Rezervný fond
Počiatočný stav k 1. 1.2015
Tvorba RF VH 2015 - prebytok
Čerpanie RF VH 2015 - schodok
Konečný stav k 31.12.2015

165 035,56
17 921,12
0,00
182 956,68

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon. Obec nemá odbory, nemá schválenú
kolektívnu zmluvu, riadi sa ustanoveniami kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Sociálny fond
Počiatočný stav k 1. 1. 2015
Prírastky – povinný prídel
Úbytky – príspevok na stravu
Konečný stav k 31. 12. 2015

Suma v €
127,61
438,60
417,04
149,17
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3. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Pohľadávky krátkodobé
Finančný majetok
Poskytnuté fin. návrat. výpomoci
Prechodné účty aktív
SPOLU

PS k 1. 1. 2015
600 599,29

KS k 31. 12. 2015
578 941,37

0,00
487 056,30
113 542,99
172 844,74

0,00
465 398,38
113 542,99
198 390,28

1 816,63

2 107,56

4 547,71
166 480,40
0
361,03
773 805,06

13 121,40
183 161,32
0
602,23
777 933,88

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
Z toho:
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky z toho:
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Prechodné účty pasív
SPOLU

PS k 1. 1. 2015
482 774,92

KS k 31. 12. 2015
504 939,47

466 237,55
16 537,37
9 048,58
600,00
127,61
8 320,97
281 981,56
773 805,06

482 774,92
22 164,55
2 085,73
0,00
53,97
2 031,76
270 908,68
777 933,88

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec nevykazovala k 31.12.2015 zostatok úveru.
5. Informácia o stave záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2015
-

Obec eviduje záväzky vo výške 2 085,73 € v členení voči:
sociálnemu fondu
dodávateľom za neuhradené faktúry
nájomníkom na zálohy energií, preddavky na stravu
školskej jedálni
dani z príjmu

53,97 €
1 304,01 €
401,16 €
295,13 €
31,46 €

Obec eviduje krátkodobé pohľadávky vo výške 13 121,40 €. Pohľadávky sú evidované
voči:
- občanom za odber vody
13 117,54 €
- dani z príjmu (preplatok)
3,86 €
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6. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
Obec nemá vo svojej pôsobnosti zriadenú príspevkovú organizáciu.
7. 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. 4/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
- bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-1-

-2-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Zabezpečenie činnosti TJ
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska - bežné
výdavky
Zabezpečenie činnosti ZO JDS Šterusy

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

2 500,00

2 500,00

0

450,00

450,00

0

K 31.12.2015 boli dotácie, poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2012, vyúčtované.
8. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva hospodársku činnosť.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
A. štátnemu rozpočtu
B. vyššiemu územnému celku
C. štátnym fondom
D. mimovládnej organizácii
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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MF SR
MF SR
MF SR
MF SR

Účelové určenie grantu,
transferu.
-bežné výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2015

-3-

-4-

-2BT na školstvo
BT na voľby
BT na register obyvateľov
BT stavebný úrad, životné
prostredie, MK a ÚK
BT zo ŠR spolu

Rozdiel
(stĺ.3 – stĺ.4)

-5-

597,00
640,00
167,64

597,00
640,00
167,64

0
0
0

541,95
1 946,59

541,95
1 946,59

0
0

B. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnym fondom
Poskytovateľ

-1-

Environmentálny
fond
Environmentálny
fond

Účelové určenie
grantu, transferu.
-bežné výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2015

-3-

-2-

BT výmena okien
a dverí na budove
bývalej ZŠ
BT sanácia čiernych
skládok
BT zo štát. fondov
spolu

Rozdiel
(stĺ.3 – stĺ.4)

-4-

-5-

25 880,17

25 880,17

0

93 979,54

93 979,54

0

119 859,71

119 859,71

0

Príloha k záverečnému účtu obce :
1. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy (Fin 1-12)
Poznámka: príloha je k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu Šterusy
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