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0 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A JEJ ORGANIZAČNÁ 

ŠTRUKTÚRA 

 
 

Názov účtovnej jednotky 

 

O B E C  Č E K O V C E  

Sídlo účtovnej jednotky Čekovce 19, 962 41  Bzovík 

IČO 00319791 

Dátum zriadenia  06. 12. 1990 

Spôsob zriadenia Zriadenie zo zákona 

a) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

    riadna 

    mimoriadna  

b) Účtovná jednotka je súčasťou 

konsolidovaného celku 

    áno 

    nie 

c)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 

celku verejnej správy 

    áno 

    nie 

Deň zostavenia individuálnej 

účtovnej závierky za rok 2015 

 

29. 02. 2016 

tel./fax  045/5595211 

e-mail obeccekovce@zvnet.net 

Štatutárny zástupca  

Funkcia 

Milan Gregáň 

starosta obce 

Zástupca starostu obce  

Funkcia  

Stanislav Gajdošík 

poslanec obecného zastupiteľstva 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 
6,25 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej 

jednotky z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

 

 

9 

2 

Poslanci obecného zastupiteľstva Lucia Cibuľová, Stanislav Gajdošík, Branislav 

Gajdošík, Ján Hanes, Miroslav Nôta 

Samostatný odborný referent úradu Mgr. Andrea Piatrovová 

Organizácie bez právnej subjektivity 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:  

Materská škola, Čekovce 131 

Školská jedáleň pri materskej škole,  

Čekovce 131 
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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČEKOVCE ZA ROK 2015 

 
 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) predkladáme údaje 

o rozpočtovom hospodárení obce Čekovce za rok 2015 súhrnne spracované do záverečného 

účtu obce.  

  

1 ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 

 
 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce Čekovce v roku 2015 bol   

rozpočet   obce   na  rok   2015. Obec Čekovce v roku 2015 zostavila rozpočet podľa 

ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy ako vyrovnaný. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/19/2014 z dňa 05.12.2014 

ods. 2 písm. c) rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu podľa § 4 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách.  

 Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05. 12. 2014 uznesením č. 

5/19/2014 ods. 2 písm. b). Rozpočet obce bol zmenený štyri  krát v súlade s § 14 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:   

- prvá  zmena schválená dňa 31. 03. 2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2015,  

- druhá zmena schválená dňa 30. 06. 2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2/2015 

- tretia zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 22. 10. 2015 uznesením č. 6/5/2015 

ods. 2 písm. f). 

- štvrtá zmena schválená dňa 21. 12. 2015 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 4/2015. 

 

Rozpočet obce k 31. 12. 2015 v celých € 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

rozpočtu  

Plnenie v % 

schválený 

Plnenie v % 

upravený 

Príjmy celkom  

z toho: 

141 309,00 318 616,00 320 571,08 226,86 100,61 

Bežné príjmy 138 809,00 181 287,00 185 741,08 133,81 102,46 

Kapitálové príjmy 0,00 113 214,00 113 215,00 0 100,00 

Finančné príjmy 2 500,00 24 115,00 21 615,00 864,60 89,63 

Výdavky celkom 

z toho: 

141 309,00 318 616,00 213 276,26 150,93 66,94 

Bežné výdavky 128 293,00 166 238,00 153 849,49 119,92 92,55 

Kapitálové výdavky 2 500,00 120 247,00 27 252,28 1090,09 22,66 

Finančné výdavky 10 516,00 32 131,00 32174,49 305,96 100,14 

Rozpočet obce 0 0 107 294,82 - - 
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2 ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2015 V € 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

318 616,00 320 571,08 100,61 

 

2. 1  Bežné príjmy - daňové príjmy:  
 

 

 Daňové príjmy sú opakujúcimi sa, nenávratnými, bežnými príjmami a tvoria podstatnú 

a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos 

dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň.  

 Ďalšími dôležitými prímami rozpočtu obce sú výnosy miestnych daní a poplatkov 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. Ide o daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad. Ročné sadzby uvedených daní boli stanovené na základe 

všeobecne záväzného nariadenia obce Čekovce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015.   

 z toho:  

a) EK 111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   

 Výnos dane z príjmov poukázaný obci Čekovce pre rok 2015 bol prijatý vo výške         

118 895,49 €. Obec Čekovce vo svojom rozpočte pre rok 2015 rozpočtovala 114 771,00 €, čo 

predstavuje plnenie na 103,59 %. 
  

b) EK 121 Daň z nehnuteľností 

 Z rozpočtovaných 9 295,00 bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 9 351,99 €, čo 

predstavuje 100,61 %  plnenie.  
 

Z toho: Rozpočet na rok 

2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 
% plnenie 

121 001 Daň z pozemkov 6 380,00 6 413,40 100,52 

121 002 Daň zo stavieb 2 900,00 2 923,71 100,82 

121 003 Daň za byty a nebytové priestory 15,00 14,88 99,20 
 

c) EK 133 Miestne dane a miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad a daň za psa 

 Z rozpočtovaných 5 360,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 5 369,45 €, 

čo predstavuje 100,18 % plnenie.  
 

Z toho: Rozpočet na rok 

2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 
% plnenie 

133 013 Daň za TKO 4 960,00 4 954,45 99,89 

133 013 Daň za psa 350,00 365,00 104,29 

133 012 Daň za užívanie verejného 

priestranstva 

50,00 50,00 100,00 

  

 K 31. 12. 2015 obec Čekovce eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností, na 

miestnych daniach a poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 

1 853,96 € z toho: 

 daň z nehnuteľnosti                   610,93 € 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

129 426,00 133 616,93 103,24 
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 daň za psa          49,50 € 

 poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad            1 193,53 € 

 Daňové príjmy v roku 2015 zaznamenali oproti roku 2014 nárast o 16,73 %.  

 

2. 2  Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
 

 

 Medzi vlastné nedaňové príjmy  patria najmä príjmy z vlastného podnikania, príjmy 

z vlastníctva majetku, užívateľské poplatky za vybrané verejné statky, ak sú tvorené, príjmy 

z mimorozpočtových fondov, sankčné pokuty a ostatné príjmy (napr. dary, výnosy 

z verejných zbierok atď.). Tieto prímy sú závislé na aktivite obce a výrazne ich ovplyvňuje 

rozsah vlastníckych práv k majetku.  

z toho: 

a) EK 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 Majetok obce Čekovce bol v roku 2015 dôležitým príjmom do rozpočtu obce. 

Z rozpočtovaných príjmov z vlastníctva vo výške 12 785,00 € bol skutočný príjem do 

rozpočtu obce k 31. 12. 2015 v sume 13 024,86 €, čo je 101,88 %.  

 Obec Čekovce v roku 2015 nevykonávala vlastnú investičnú činnosť a 

ani podnikateľskú činnosť. 
 

Z toho: Rozpočet na 

rok 2015 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2015 
% plnenie 

212 003 z prenajatých pozemkov 5,00 5,00 100,00 
212003 z prenajatých budov, priestorov, objektov 12 726,00 12 965,32 101,88 

212004 z prenajatých strojov, prístrojov atď. 54,00 54,54 101,00 
 

b) EK 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 Z rozpočtovaných príjmov vo výške 10 805,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 

v sume 10 819,70 € čo je 100,14 % plnenie.  

 Tieto príjmy sú tvorené príjmami za overenie podpisov a listín, za vyhlásenie 

v miestnom rozhlase, za vydanie potvrdenia, stanoviska, za fotokopírovanie, faxovanie, , 

príjmami za vodu, za kosbu vodnej priehrady, za porušenia predpisov, príjmami za pobyt 

dieťaťa v materskej škole a príjmami za stravné v školskej jedálni.  
 

Z toho: Rozpočet na 

rok 2015 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2015 
% plnenie 

221 004 overovanie, vydanie potvrdenia, stanoviska 463,00 464,00 100,22 

222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov 200,00 200,00 100,00 

223 001 za predaj výrobkov, tovarov, služieb 4 397,00 4 406,71 100,22 

223 002 za materské školy a školské zariadenia 485,00 485,00 100,00 

223 003 za stravné  5 260,00 5 263,99 100,08 
 

c) EK 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek , návratných finančných výpomocí, 

vkladov a ážio 

 Z rozpočtovaných príjmov z úrokov z vkladov v bankách vo výške 21,00 €, obec 

Čekovce vykázala skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 21,18 €, čo predstavovalo 100,86 

% plnenie.  
 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

24 129,00 24 383,9 101,06 
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d) EK 292 Ostatné príjmy 

 Z rozpočtovaných celkových príjmov vo výške 518,00 €, bol skutočný príjem 

z vyúčtovania preplatku elektriny k 31. 12. 2015 vo výške 518,16 €, čo predstavuje 100,03 % 

plnenie.  

 Nedaňové príjmy v roku 2015 zaznamenali oproti roku 2014 nárast iba o 0,95 %.  

 

2. 3  Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
 

 

 Finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce Čekovce sú vyjadrené v podobe prijatých 

dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. 

 Kompetenčný zákon stanovuje prenesenie výkonu pôsobností úloh štátnej správy 

z ministerstiev či z okresných úradov na obce. To znamená, že kde kompetenčný zákon zveril 

úlohy obciam nejde o výkon samosprávnych úloh orgánov samospráv, ale o prenesený výkon 

štátnej správy. V týchto oblastiach obce vykonávajú úlohy štátnych orgánov a majú zákonný 

nárok na čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výkon predmetných úloh. 

 Súčasťou rozpočtu obce Čekovce sú aj prijaté účelové dotácie  z rozpočtu vyššieho 

územného celku a dary od  subjektov mimo verejnej správy, ako sponzorské dary na kultúrne 

podujatia.  

 Obec Čekovce v roku 2015 prijala podľa zmluvy č. ZV02829 nenávratný finančný 

príspevok zo strany poľnohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“) na realizáciu 

projektu v zmysle Programu vidieka SR 2007 - 2013 „ Obecný kamerový systém – Čekovce“ 

na bežné výdavky vo výške 350,00 € zo zdrojov štátneho rozpočtu a vo výške 1 050,00 € zo 

zdrojov európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) . 

 Koncom roka 2015 obce Čekovce prijala dotáciu zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa zmluvy č. 

1025/2015/SRŠ na bežné výdavky vo výške 12 000,00 € na realizáciu projektu rozšírenie 

kapacít Materskej školy v Čekovciach. 

 Obec Čekovce v roku 2015 prijala nasledovné transfery zo štátneho rozpočtu na 

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, zo štátneho rozpočtu okrem transferu na 

úhradu preneseného výkonu štátnej správy, účelové dotácie, dary a príspevky: 
 

Poskytovateľ Suma v € Účel 

UPSVaR  Zvolen 3 134,80 Hmotná núdza – obec osobitný príjemca 

UPSVaR Zvolen 799,68 Prídavky na dieťa – obec osobitný príjemca 
UPSVaR Zvolen 6 121,31 Pomocný pracovník obce  
Ministerstvo vnútra SR 146,85 Úsek hlásenia pobytu občanov a registra 

obyvateľov Slovenskej republiky 
Ministerstvo vnútra SR  432,71 Referendum 
Ministerstvo vnútra SR 1 248,00 Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok 

na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ 
UPSVaR Zvolen 346,00 Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi 

navštevujúce materskú školu  
Ministerstvo vnútra SR 54,00 Odmena skladníka materiálu civilnej ochrany 

UPSVaR Zvolen 1 420,70 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 

Poľnohospodárska 

platobná agentúra 
1 400,00 Kamerový systém v obci Čekovce 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu  
12 000,00 Rozšírenie kapacít materskej školy 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

27 732,00 27 740,25 100,03 
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Subjekty mimo verejnej 

správy 
150,00 Teplákový ples 

Subjekty mimo verejnej 

správy 
486,20 Súťaž požiarnych družstiev 

SPOLU 27 740,25 

  

2. 4 Kapitálové príjmy:  
 

 

 Obec Čekovce v roku 2015 prijala podľa zmluvy č. ZV02829 nenávratný finančný 

príspevok zo strany PPA na realizáciu projektu „ Obecný kamerový systém – Čekovce“ na 

kapitálové výdavky vo výške 20 215,00 € z ktorých zo zdrojov štátneho rozpočtu 5 053,75 € a 

zo zdrojov EPFRV 15 161,25 €. 

 Koncom roka 2015 obce Čekovce taktiež prijala dotáciu zo štátneho rozpočtu 

v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa 

zmluvy č. 1025/2015/SRŠ na kapitálové výdavky  vo výške 93 000,00 € na realizáciu 

projektu rozšírenie kapacít Materskej školy v Čekovciach. 

 

2. 5 Príjmové finančné operácie:  
 

  

 Finančnými operáciami sa  vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú 

sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, sú súčasťou rozpočtu obce. 

  Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné 

výpomoci a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. 

 Obec Čekovce v príjmových finančných operáciách vykázala prijatie úveru vo výške 

21 615,00 € poskytnutého zo strany banky na základe zmluvy o Municipálnom úvere -

Eurofondy (A) č. 49/001/15 na účely zabezpečenia financovania investičného projektu 

Obecný kamerový systém – Čekovce. Prijatie úveru bolo schválené obecným zastupiteľstvom 

dňa 09.10.2015 uznesením č. 5/4/2015 ods. 1 písm. b). 

 

2 .6 Mimorozpočtové príjmy 
 

 Účtovná jednotka, obec Čekovce, vykázala aj nerozpočtované pohyby na účte 

sociálneho fondu podľa usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/10843/2013-3 na 

vyplnenie III. časti finančného výkazu o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na 

účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12. V príjmovej časti bola vykázaná tvorba sociálneho 

fondu, príjem na mimorozpočtový účet v sume 525,38 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

113 214,00 113 215,00 100,00 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

24 115,00 21 615,00 89,63 
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3 ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

318 616,00 213 276,26 66,94 

 

3. 1  Bežné výdavky: 
 

 Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti obce vo všetkých jej oblastiach. 

Predovšetkým ide o výdavky na samosprávne funkcie obcí ako sú napr. výdavky na činnosť 

orgánov obce, na mzdy, platy, poistné, tovary, služby, zriaďovanie a prevádzku zriadení obce, 

výdavky na spoločenskú činnosť obce spojenú s kultúrnou, športovou a inou činnosťou, 

výdavky na cesty, dopravu, požiarnu ochranu, cintorín, na tvorbu a ochranu životného 

prostredia ako sú napr. výdavky na udržiavanie parkov, zelene, čistoty atď.  

 Ďalšou skupinou bežných výdavkov sú výdavky na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky vzniknuté zo spolupráce s inou 

obcou alebo vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami, na zabezpečenie úloh 

vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti 

a výdavky (úroky) z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí.   
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

166 238,00 153 849,49 92,55 
  

 Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu podľa § 4 

ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V návrhu rozpočtu bola 

uplatňovaná rozpočtová klasifikácia ktorú vyžaduje MF SR.  
 

Oddiel:   Rozpočet na 

rok 2015 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2015 

% plnenia 

01.1.1.6 Obce 51 286,00 58 048,00 57 965,94 99,86 
01.3.3 Iné všeobecné služby 0,00 146,00 146,85 100,58 
01.6.0 Všeobecné verejné služby  0,00 432,00 432,71 100,16 
01.7.0 Transakcie verejného dlhu 2 550,00 2 313,00 2 309,31 99,84 
02.2.0 Civilná ochrana 0,00 54,00 54,00 100 
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 740,00 1 280,00 1 185,98 92,65 
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť 0,00 2 470,00 2 470,94 100,04 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 5 470,00 12 761,00 12 791,03 100,24 
04.5.1.3 Správa a údržba ciest 2 950,00 1 092,00 1 045,92 95,78 
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 6 860,00 4 900,00 4 799,81 97,96 
05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami 200,00 720,00 730,05 101,40 
06.2.0 Rozvoj obci 400,00 230,00 214,63 93,32 
06.3.0 Zásobovanie vodou 2 617,00 2 787,00 2 744,76 98,48 
06.4.0 Verejné osvetlenie 1 200,00 2 871,00 2 793,41 97,30 
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť  3 984,00 5 446,00 5 352,08 98,28 
08.1.0 Rekreačné a športové služby 350,00 486,00 486,20 100,04 
08.2.0 Kultúrne služby 2 954,00 2 692,00 2 642,29 98,15 
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 300,00 0,00 0,00 0,00 
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby 465,00 531,00 508,51 95,76 
09.1.1 Predškolská výchova 41 167,00 49 946,00 37 961,80 76,01 
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v 

rámci predprimárneho vzdelávania 
4 800,00 12 758,00 12 932,79 101,37 
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10.4. 0 Rodina a deti 0,00 1 141,00 1 145,68 100,41 
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v 

hmotnej a sociálnej núdzi 
0,00 3 134,00 3 134,80 100,03 

Spolu 128 293,00 166 238,00 153 849,49 92,55 
 

  Z toho medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
 

a) EK 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 Z rozpočtovaných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania vo výške 58 948,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 59 108,97 €, 

tzn., že rozpočet bol čerpaný na 100,27 %. 

 Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ, t.j. starostu obce a samostatného 

odborného referenta OcÚ, pomocných pracovníkov obce a zamestnancov školstva t.j. 

riaditeľky, učiteľky, upratovačky a kuchárky v materskej škole.  
 

b) EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní  

 Z rozpočtovaných výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21 842,00 

€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 22 031,47 €, tzn., že rozpočet bol čerpaný na 

100,87 %. Na zdravotné poistenie bolo čerpaných 6392,01 € a na sociálne poistenie 15639,46 

€. 
 

c) EK 630 Tovary a služby 

 Z rozpočtovaných výdavkov na tovary a služby vo výške 76 981,00 € bolo skutočné 

čerpanie k 31.12.2015 vo výške 64 284,08  €, tzn., že rozpočet bol čerpaný na 83,51 %. 

 Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce Čekovce.  
 

Z toho: Rozpočet na rok 

2015 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2015 

% plnenie 

631 Cestovné náhrady 2 720,00 2 721,10 100,04 

632 Energie, voda a komunikácie1 12 574,00 12 326,03 98,03 

633 Materiál 33 216,00 21 136,30 63,63 

634 Dopravné 990,00 983,62 99,36 

635 Rutinná a štandardná údržba 5 302,00 5 198,37 98,05 

637 Služby z toho 22 179,00 21 918,66 98,83 

 

d) EK 640 Bežné transfery 

 Z rozpočtovaných 6 215,00 € obec Čekovce v roku 2015 poskytla bežné transfery vo 

výške 6 177,13 € čo predstavuje plnenie na 99,39 %.. 

  Medzi bežné transfery obec Čekovce vykázala transfer z vlastných prostriedkov 

a z prostriedkov štátneho rozpočtu na dávku v hmotnej núdzi, transfer spoločnej úradovni, , 

členské príspevky ZMOS, R-ZMO, členského príspevku vo VSP Hontiansko-Dobronivské, 

členský príspevok v MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo , príspevok novonarodeným 

deťom pri uvítaní do život, bežný transfer na nemocenské a  na odstupné. 
 

e) EK 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, 

návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 

 Z rozpočtovaných 2 252,00 € v roku 2015 obec Čekovce na splácanie úrokov 

súvisiacich s úvermi použila 2 247,84 €, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.  

 Z toho na úrok z úveru zo ŠFRB 2 044,59 € a na úrok z prvého municipálneho úveru 

na technické vybavenie 8 b. j. 106,63 € a na úrok z úveru na zabezpečenia financovania 

investičného projektu Obecný kamerový systém – Čekovce vo výške 96,62 €.  
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3. 2  Kapitálové výdavky  
 

 Kapitálovými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie 

hmotného majetku a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto 

majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. 
   

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

120 247,00 27 252,28 22,66 
 

 Vo výdavkovom kapitálovom rozpočte obec Čekovce vykázala obstaranie drobného 

dlhodobého hmotného majetku, t. j. bojlera a vysávača, záhradného stanu, trampolíny pre deti, 

prístreškov na balkóny v bytovom dome 8 b.j spolu vo výške 1 784,28 €.  

 Ďalej vo výdavkovom kapitálovom rozpočte vykázala obstaranie dlhodobého 

nehmotného majetku, išlo o spracovania prieskumov a rozborov, vrátane 

krajinnoekologického plánu a spracovanie zadania pre územný plán obce Čekovce vo výške  

1 200,00 €.  
 Účtovná jednotka taktiež vykázala dodávku a montáž kamerového systému PTV 

(ďalej len „dielo“) spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie na dielo vo výške 

24 268,00 €.  
 

3. 3 Výdavkové finančné operácie  
 

 Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky z transakcií s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami, t.j. napr. platby za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci 

a kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie (splácania) istiny úverov použitých v minulosti, 

nákupu majetkových účastí a ostatné výdavkové operácie.  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31. 12. 2015 % plnenia 

32 131,00 32 174,49 100,14 
 

 Vo výdavkových operáciách boli premietnuté splátky úverov zo ŠFRB, prvého 

municipálneho úveru na technické vybavenie bytového domu 8 b. j. a municipálneho úveru – 

Eurofondy na zabezpečenie financovania investičného projektu obecný kamerový systém.  

 Z rozpočtovaných 7 600,00 €, bolo skutočné čerpanie na úver ŠFRB k 31.12.2015 

v sume 7 643,49 €, čo predstavuje  100,57 % čerpanie. 

 Z rozpočtovaných 2 916,00 €, bolo skutočné čerpanie na úver na technické vybavenie 

bytového domu k 31.12.2015 v výške 2 916,00 €, čo predstavuje  100,00 % čerpanie. 

 Z rozpočtovaných 21 615,00 € bolo skutočné čerpanie na úver na financovanie 

investičného projektu kamerový systém k 31. 12. 2015 vo výške 21 615,00, čo predstavuje 

10,00 % čerpanie.  

 

3. 4 Mimorozpočtové výdavky 

 

 Vo výdavkovej časti bol vykázaný výdavok z mimorozpočtového účtu, príspevok na 

stravovanie zamestnancov obecného úradu v Čekovciach vo výške 500,80 €.  Výdavok bol 

uskutočnený v súlade s čl. III Smernice upravujúcej spôsob zabezpečenia stravovania 

zamestnancov obce Čekovce z dňa 01. 07. 2013 , § 152 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. 

v znení neskorších predpisov, §7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a čl. 35 

kolektívnej zmluvy.    
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4 PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015 
 

Hospodárenie obce v € Schválený rozpočet 

2015 
Skutočnosť k  
31. 12. 2015    

Príjmy celkom  
141 309,00 320 571,08 

Z toho: Bežné príjmy 138 809,00 185 741,08 

             Kapitálové príjmy 0,00 113 215,00 

             Finančné príjmy 2 500,00 21 615,00 

Výdavky celkom  
141 309, 00 213 276,26 

Z toho: Bežné výdavky 128 293,00 153 849,49 

             Kapitálové výdavky 2 500,00 27 252,28 

             Finančné výdavky 10 516,00 32 174,49 

Hospodársky výsledok 

 (prebytok +/ schodok -)    

vrátane finančných operácií 

0,00 + 107 294,82 

Bežný rozpočet (+,-) + 10 516,00 + 31 891,59 

Kapitálový rozpočet (+,-) - 2 500,00 + 85 962,72 

Finančné operácie (+,-) - 8 016,00 - 10 559,49 

Hospodársky výsledok    

(prebytok + / schodok)             

po vylúčení finančných operácií 

+ 8 016,00 + 117 854,31 

 

4. 1 Rozpočtové hospodárenie 
  
 Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. bežný rozpočet, 

ďalej na kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. kapitálový rozpočet a finančné operácie. 

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce, ale sú súčasťou 

rozpočtu obce. Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce môže byť prebytok (+) obecných 

financií alebo ich schodok (-).   
 

 Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce (zistené podľa FIN 1-12): 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Prebytok/Schodok rozpočtu v € 

Bežný rozpočet 185 741,08 153 849,49 + 31 891,59 

Kapitálový rozpočet 113 215,00 27 252,28 +85 962,72 

Rozpočet spolu 298 956,08 181 101,77 + 117 857,31 
 

 Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy vznikol obci Čekovce v rozpočtovom roku 2015 

prebytok rozpočtu vo výške 117 857, 31 €. 

 

4. 2  Rozpočtové hospodárenie so zapojením finančných operácií 

 

 Vo výdavkoch obec Čekovce zapájala výdavkové finančné operácie v ktorých boli 

premietnuté splátky úverov. Schodok finančných operácií bol navrhnutý kryť prebytkom 

bežného rozpočtu. 
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  Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce (zistené podľa FIN 1-12): 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Prebytok/Schodok rozpočtu v € 

Bežný rozpočet 185 741,08 153 849,49 + 31 891,59 

Kapitálový rozpočet 113 215,00 27 252,28 +85 962,72 

Rozpočet spolu 298 956,08 181 101,77 + 117 857,31 

Finančné operácie 21 615,00 32 174,49 - 10 559,49 

Rozpočet spolu s FO 320 571,08 213 276,26 + 107 294,82 
 

 Takto zistený výsledok hospodárenia podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) až c) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je  

prebytok rozpočtu vo výške 107 294,82 €. 

 

4. 3  Účtovný výsledok hospodárenia  

 

 Účtovný hospodársky výsledok sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch 

účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.  
   

 Bežné účtovné 

obdobie 

Predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Výnosy – účtovná trieda 6 197 273,26 180 847,24 

Náklady – účtovná trieda 5 185 454,66 159 569,37 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  11 818,60 21 277,87 

Splatná daň z príjmov 2,94 0,87 

Výsledok hospodárenia po zdanení 11 815,66 21 277,00 

 
4. 4 Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2015 

 

 Obec Čekovce vykázala prebytkový bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Z prebytku 

bežného rozpočtu uhradila splátky úverov.  

 Obec Čekovce v roku 2015 dosiahla prebytok rozpočtového hospodárstva zisteného 

podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy vo výške 117 857,31 €.  

 V zmysle ustanovenia § 16  ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy 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 na realizáciu projektu 

rozšírenie kapacít materskej školy, poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku 

podľa zmluvy č. 1025/2015/SRŠ  v sume  12 000,00 €, a to na :  

- interiérové vybavenie vo výške     9 000,00 € 

- učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky vo výške  3 000,00 € 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky na realizáciu 

projektu rozšírenia kapacít materskej školy, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom 

roku podľa zmluvy č. 1025/2015/SRŠ v sume  93 000,00  €, a to na : 

- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vo výške    93 000,00 € 

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.  

 Aj keď prebytok bežného rozpočtu bol v priebehu rozpočtového roka použitý na 

splátky úverov, obec Čekovce v roku 2015 dosiahla prebytok rozpočtového hospodárstva 

zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

vo výške 12 857,31 € a preto obci vyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu. 

 Prebytok  rozpočtového hospodárenia obce Čekovce za rok 2015 navrhujeme použiť 

nasledovne:  

a) Prebytok rozpočtu vo výške 12 857,31 € použiť na: 

 tvorbu rezervného fondu. 
b) Prebytok rozpočtu, ktorý sa má usporiadať v zdroji krytia, následne použiť v zmysle § 10 

ods. 7. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na: 

 usporiadanie splátok istiny úverov vo výške 10 559,49 €. 

Prevod finančných prostriedkov sa neuskutočňuje, pretože sa prostriedky použili v priebehu 

rozpočtového roka na splátku úveru, to zn. na výdavkovú finančnú operáciu. 

c) Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť zostávajúci prebytok rozpočtového 

hospodárenia za rok 2015 vo výške 2 297,82 € 

 na tvorbu rezervného fondu. 

 

5 TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU 

 

  Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obec môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä: 

prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení, 

zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových 

finančných operácií.  

 

5 . 1 Rezervný fond 
 

 Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obec vytvára rezervný fond vo 

výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu príslušného 

rozpočtového roka 

          

5. 2 Sociálny fond 
 

 Obec v súlade so zákonom 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 

predpisov na rok 2015 tvorí sociálny fond. Vedie ho na samostatnom bankovom účte. Zdrojmi 

sociálneho fondu sú: povinný prídel vo výške 1,5% zo základu podľa ustanovenia § 3. ods. 1. 

zákona 152/1994 o sociálnom fonde. Tvorbu a použitie sociálneho fondu ďalej upravuje 

kolektívna zmluva. 
 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2015 1 110,46 
Prírastky - povinný prídel -   1,5 %                    533,48       
Úbytky   - stravovanie                     508,90 
KZ k 31.12.2015 1 135,04 

 

Fond rezervný Suma v € 
ZS k 1.1.2015  4 080,56 
Prírastky - z prebytku hospodárenia za uplynulý rozpočtový rok  4 094,62             
               - ostatné prírastky /úroky/ 0,55 
               - ostatné úbytky /poplatky banke/ 87,26 
KZ k 31.12.2015 8 088,47 
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5. 3 Finančné prostriedky na bankových účtoch a v pokladni  
 

Názov účtu  Číslo účtu Zostatok k 31. 12. 2015 

Pokladnica -  191,97 

Bežný účet VÚB 5525412/0200 225,81 

Rezervný fond VÚB 1132112455/0200 8088,47 

Sociálny fond VÚB 1222983553/0200 1135,04 

Školská jedáleň VÚB 350402539412/0200 732,74 

Bežný účet Prima banka 9705211001/5600 6 402,58 

Dotačný účet VÚB 163438856/0200 105 181,00 

Sporiaci účet VÚB – finančné zábezpeky 3305383755/0200 2 666,85 

SPOLU 124 624,46 

 

6 BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12.2015 V € 
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k 01. 01. 2015 KZ  k  31. 12. 2015 

Majetok spolu 461 382,03 564 969,08 
Neobežný majetok spolu 437 760,88 433 442,87 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 165,97 1 200,00 
Dlhodobý hmotný majetok 349 126,91 343 774,87 
Dlhodobý finančný majetok 88 468,00 88 468,00 
Obežný majetok spolu 23 406,67 131 063,96 
z toho :   
Zásoby 488,33 661,25 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  5 859,27 5 778,25 
Finančné účty  17 059,07 124 624,46 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  214,48 462,25 
 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  01. 01. 2015 KZ  k  31. 12. 2015 

Vlastné imanie a záväzky spolu 461 382,03 564 969,08 
Vlastné imanie  97 658,02 109 473,68 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  2 097,42 2 097,42 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  95 560,60 107 376,26 
Záväzky 187 873,96 271 484,92 
z toho :   
Rezervy  600,00 700,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 93 000,00 

Dlhodobé záväzky 175 054,15 167 688,16 
Krátkodobé záväzky 7992,78 8 785,73 
Bankové úvery a výpomoci 4 227,03 1 311,03 
Časové rozlíšenie 175 850,05 184 010,48 
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7 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2015 
 

7. 1 Prehľad o záväzkoch podľa doby splatnosti k 31. 12. 2015 
 

Ukazovateľ Skutočnosť v € 

 k  31. 12. 2015 

Záväzky voči: 

Záväzky spolu 176 473,89  

z toho:   

- Dlhodobé záväzky 167 688,17 ŠFRB, finančné zábezpeky, tvorba  

a použitie sociálneho fondu 

- Krátkodobé záväzky 8 785,73 dodávateľom, nevyfakturované 

dodávky, odborovým organizáciám, 

zamestnancom, orgánom sociálneho 

a zdravotného zabezpečenia, 

daňovému úradu 

Záväzky po lehote splatnosti spolu 0,00  

z toho:   

- záväzky po lehote splatnosti 60 dní 0,00  

Podiel záväzkov po lehote splatnosti na 

bežných príjmoch obce 

predchádzajúceho roka v % 

0,00  

Skutočné bežné príjmy za 

predchádzajúci rok  
151 736,27  

 

7. 2 Prehľad o návratných zdrojoch financovania 
 

Číslo úverovej 

zmluvy 

Dátum 

podpisu  

Účel úveru Splatnosť 

úveru - 

rok 

Schválená 

výška úveru 

Úrok Zostatok 

k 31. 12. 2015 

 

49/058/05 16.05.2005 Technické 

vybavenie k  8 

b.j. 

2016 21 576,05 3,09% 1 311,03 

605/1087/2004 20.09.2004 Výstavba 

nájomných 

bytov 8 b.j. 

2034 243 975,30 1,2% 163 853,56 

49/001/15 20.10.2015 Obecný 

kamerový 

systém 

2016 21 615,00 2,90% 0,00 

  

7. 3 Posúdenie stavu a vývoja dlhu  
 

 Bolo vykonané posúdenie stavu a vývoja dlhu na základe kritérií zadlženosti obce 

stanovených zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako 

aj dlhu, vykázaného vo výkaze FIN 6-04 za obdobie 2013 – 2015. 

 V zmysle § 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy návratné zdroje financovania predstavujú prostriedky rozpočtu obce z prijatých 

úverov, pôžičiek, návratných výpomocí, zo zmeniek a z komunálnych obligácií vydaných 

obcou.  

 Ukazovateľ dlhu v % vyjadruje pomer celkového dlhu obce a skutočných bežných 

príjmov za predchádzajúci rok. Ukazovateľ dlhu v %  vyjadruje aj pomer ročných splátok 

nenávratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a skutočných bežných príjmov 

za predchádzajúci rok. Ukazovatele dlhu v % v rokoch 2013 a 2015 neprekročili zákonom 

stanovené hranice 60% a 25% skutočných bežných príjmov a mali klesajúci trend. 
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Rok r. 2013 r. 2014 r. 2015 

Celkový dlh obce v € (§ 17 ods. 7 zákona č. 583/2004) 7 143,03 4 227,03 1 311,03 

a) Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 135 035,77 139 110,89 151 736,27 

Súhrn ročných splátok (istina + úrok) návratných 

zdrojov financovania 
3 252,43 3 134,81 24 731,73 

Ukazovatele dlhu v %:  

a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.          

( zákonom stanovená hranica max. 60 %) 

b) §17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
(zákonom stanovená hranica max. 25 %) 

5,29 

 

2,40 

3,04 

 

2,25 

 

0,86 

 

16,30 

Dlh obce spolu (FIN 6 – 04) 7 143,03 4 227,03 1 311,03 

Počet obyvateľov k 31. 12. 438 455 441 

Dlh obce na 1 obyvateľa v € 16,30 9,29 2,97 

 
 Bankový úver prijatý obcou na základe zmluvy  o Municipálnom úvere – Eurofondy 

(A) č. 49/001/15 z 20. 10. 2015 v sume 21 615,00 € bol na predfinancovanie prostriedkov EÚ 

a štátneho rozpočtu, tieto prostriedky  nepatria do celkového dlhu obce.  

 Takisto podpora poskytnutá zo Štátneho fondu rozvoja bývania na základe zmluvy č. 

605/1087/2004 zo dňa 10. 09. 2004 na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok 

úveru, ktorých úhrada bola zahrnutá v cena ročného nájomného za obecné byty sa 

nezapočítava do celkového dlhu obce.  

 

8 HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

 
 Obec  nie je  zriaďovateľom príspevkových organizácií a nepodniká v žiadnej oblasti.   

 

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 FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV 
 

 V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy 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 

 

10. 1 Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám 

 Obec v roku 2015 neposkytla finančné prostriedky žiadnej rozpočtovej organizácií.  
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b) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým 

organizáciám 

 Obec v roku 2015 neposkytla finančné prostriedky žiadnej príspevkovej organizácií.  

 

c) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 Obec v roku 2015 neposkytla finančné prostriedky žiadnej právnickej osobe.  

 

d) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  

 Obec Čekovce v roku 2015 prijala sponzorský príspevok na kultúrne podujatie 

„Teplákový ples“ na základe darovacej zmluvy zo dňa 06. 02. 2015 a finančný príspevok od 

právnickej osoby na úhradu výdavkov spojených s realizáciou II  obvodového kola spolu s 

okresným kolom súťaže hasičských družstiev DHZ a OHZ. 
 

Právnická osoba, fyzická osoba 

podnikateľ 

Suma prijatých 

finančných prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Rasanwelding, s. r. o 150,00 150,00 0,00 

Okresný výbor 

Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany 

486,20 486,20 0,00 

 

10. 2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 
 

a) 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 - 

UPSVaR Dávky v hmotnej núdzi, osobitný príjemca 

- bežné výdavky 
        

3 134,80 

 

3 134,80 

 

0,00 

UPSVaR Rodina a deti , obec osobitný príjemca 

- bežné výdavky 
799,68 799,68 0,00 

UPSVaR Podpora výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením  

- bežné výdavky 

346,00 346,00 0,00 

UPSVaR Príspevok na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti  

-bežné výdavky 

6 121,31 6 121,31 0,00 

UPSVaR Príspevok na úhradu časti nákladov ktoré 

súvisia s vykonávaním menších obecných 

služieb pre obec 

- bežné výdavky 

1 420,70 1 420,70 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Referendum 

-bežné výdavky 
432,71 432,71 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

hlásenie pobytu občanov SR a register 

obyvateľov SR 

- bežné výdavky 

146,85 146,85 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

odmena skladníka materiálu civilnej ochrany 

-bežné výdavky 
54,00 54,00 0,00 

MŠVVaŠ SR nenormatívne finančné prostriedky pre 5-

ročné deti MŠ 

- bežné výdavky 

1 248,00 1 248,00 0,00 
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MšVVaŠ SR Rozšírenie kapacít materskej školy 

- bežné výdavky 
 

- kapitálové výdavky 

 

12 000,00 
 

93 000,00 

 

0,00 
 

0,00 

 

12 000,00 
 

93 000,00 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí a miest 

Obec Čekovce v roku 2015 neposkytla ani neprijala dotáciu od inej obce alebo mesta. 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 Obec Čekovce v roku 2015 neprijala finančnú dotáciu z rozpočtu VÚC. 

 

e) Finančné usporiadanie voči združeniam  
 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Spoločný obecný úrad  578,00 578,00 0,00 
 

e) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom v rámci verejnej správy 
 

Poskytovateľ Účelové určenie grantu, 

transferu  

 

 

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Poľnohospodárska 

platobná agentúra 

Obecný kamerový systém 

- bežné výdavky 
 

- kapitálové výdavky 

 

 1 400,00 
 

20 215,00 

 

1 400,00 
 

20 215,00 

 

0,00 

 

11 HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE 
 

 Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/19/2014 z dňa 05.12.2014 ods. 2 písm. c) 

rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu podľa § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlách. 

 

12 NÁVRH UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU 

OBCE NA ROK 2015 

 
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE: 

 
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce 

Čekovce 

bez výhrad / s výhradami. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky z prebytku hospodárenia 

zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3. písmena 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 na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 297,82  €. 
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Obecné zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE: 

  

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Čekovce za rok 2015 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2015 

 

 

 

V Čekovciach dňa 11. 04. 2016                                                     

  

         

Vypracovala: Mgr. Andrea Piatrovová – hospodárka obce        

 

 

 Predkladá:  Milan Gregáň – starosta obce 

 


