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Záverečný účet Obce IHRÁČ za rok 2015  (návrh) 

1. Rozpočet obce na rok 2015 

 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet  na rok 2015.  

Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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. Schodok kapitálového 

rozpočtu bol vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami.  

 Hospodárenie obce sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2015, ktorý bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2014, uznesením č. 12/2014/2. 

 Rozpočet v  priebehu roku 2015 obecné zastupiteľstvo zmenilo štyri  krát 
rozpočtovými  opatreniami  nasledovne: 

1. zmena:  11. 02. 2015  uznesenie OZ č. 7/2015 

2. zmena: 10. 06. 2015  uznesenie OZ  č. 38/2015 

3. zmena: 02. 09. 2015  uznesenie OZ  č. 47/2015 

4. zmena: 11. 11. 2015  uznesenie OZ  č. 64/2015 

 

Prehľad rozpočtu obce k 31. 12. 2015 v celých € 

 Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
po zmenách 

PRÍJMY SPOLU 322112 222655 

z toho: : : 

Bežné príjmy 200795 211529 

Kapitálové príjmy 0 2222 

Finančné operácie 121317 8904 

VÝDAVKY SPOLU 288112 219931 

z toho: : : 

Bežné výdavky 166795 197835 

Kapitálové výdavky 121317 22096 

Finančné operácie 0 0 

ROZPOČET CELKOM 34000 2724 
 (prebytkový) (prebytkový) 

 

2.  Rozbor plnenia rozpočtových  PRÍJMOV -  za rok 2015  v € 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

222655,00 230196,80 103,39 
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2.1) BEŽNÉ príjmy - daňové príjmy : 
   

Položka 
Rozpočet                     
na r. 2015 

Skutočnosť                           
k 31.12.2015 

% 
plnenia 

Výnos dane z príjmov pouk. ÚS 134500,00 139122,29 103,44 

Daň z pozemkov 32930,00 32905,25 99,92 

Daň zo stavieb 1780,00 1774,74 99,70 

Daň z bytov 4,00 3,77 94,25 

Daň za psa 425,00 425,00 100,00 

Daň za nevýherné hracie prístroje 66,00 66,00 100,00 

Daň za ubytovanie ( v RZ Rybník) 130,00 155,84 119,88 

Daň za užív. verej. priestranstva (trhové poplatky) 160,00 192,50 120,31 

Za komunálne odpady drobné stavebné odpady 6480,00 6481,90 100,03 

SPOLU:  176475,00 181127,29 102,64 

    
2.2) BEŽNÉ príjmy - nedaňové príjmy : 

   

Položka 
Rozpočet                     
na r. 2015 

Skutočnosť                           
k 31.12.2015 

% 
plnenia 

Iné príjmy z podnikania (RZ Rybník+PV3S/PČ) 600,00 567,50 94,58 

Z prenajatých pozemkov 
 

335,00 
 

334,64 
 

99,89 

Z prenajatých budov, priestorov, objektov (napr. 
kultúrny dom, dom smútku,  priestory Pošty, 
pohostinstva, potraviny LUCIA, priestory pre 
Slovak Telekom, zasadačka OU) 

2400,00 2829,97 117,92 

Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení ,inventáru 70,00 84,42 120,60 

Ostatné poplatky (rôzne správne poplatky napr. za 
rybárske lístky, potvrdenia o pobyte, poplatky za 
overovanie listín, podpisov,) 

320,00 380,00 118,75 

Za porušenie predpisov (pokuta v správnom konaní 
za poruš. predpisov) 

45,00 45,00 100,00 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (napr. 
ubytovanie v RZ/HČ, rozhlas, kopírovanie, predaj 
odpadkových nádob občanom, príjem z fi ENVI-
PAK za separovaný odpad, hrobové poplatky, ...) 

5500,00 6909,70 125,63 

Za školy  a škol. zariad. (platby rodičov za pobyt 
detí v MŠ) 

810,00 788,97 97,40 

Za stravné (príjem od zamestnancov za vydané 
stravné lístky, príjem príspevku zo SF za vydané 
stravné lístky zamestnancom) 

1800,00 2032,04 122,89 

 
   

Úroky z vkladov (na účtoch OU, RF, ŠJ) 400,00 410,57 102,64 

Z dobropisov (zo zníženia  fakturovaných výdavkov 
za  EE/2014) 

700,00 422,92 60,42 

Z refundácie (t.j. z prefakturovaných výdavkov 
napr. na elektrinu, vodu, pranie obrusov, vývoz 
VKK so stavebným odpadom, výdavkov súvisiacich 
s predajom pozemku v školskej záhrade,...) 

2830,00 3262,20 115,27 

Iné (úhrady  škôd za zničený inventár, vrátený 
preplatok zo Soc. poisťovne pri vykonaní kontroly, 

   

poistné plnenie za potrubím vytopené priestory 
v KD , zaokrúhlenie úhrad pri FO, ) 

30,00 765,84 2552,80 

SPOLU :  15840,00 18833,77 118,90 
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2.3)  GRANTY a TRANSFERY prijaté obcou v roku 2015: 

P. č. Poskytovateľ Suma      
v € 

Účel – bežné granty a transfery 

1. FO p.  Kostrian 
Peter 

102,88 Na zakúpenie materiálu do ŠJ pri MŠ Ihráč 

311000 Spolu : 102,88  Granty 
1. Štátny rozpočet 449,03 Referendum  - o rodine 

2. ÚPSVaR                
Banská Štiavnica 

 
297,99 

Príspevok na stravu v  ŠJ pri MŠ Ihráč pre deti z  rodín 
v hmotnej núdzi 

3.  ÚPSVaR   
Banská Štiavnica 

 
70,56 

Rodinné prídavky (na dieťa- záškoláka) obec bola určená 
ako osobitný príjemca. 

4. ÚPSVaR   
Banská Štiavnica 

 
161,50 

Dohoda č. 14/27/052/743  
 „aktivačná činnosť UoZ v obci“, § 52 

5. ÚPSVaR 
Banská Štiavnica 

 
14135,37 

Dohoda č. 29/2015/§54-VZ   
„6 mesačné pracovné pomery pre dlhodobých UoZ“ § 54 

312001 Spolu: 15114,45 Zo ŠR okrem transferu – prenesený výkon ŠS  
1. Z rozpočtu obce 1484,00 

 

Príjem z prevodu režijných nákladov cudzích stravníkov 
a zamestnancov MŠ a ŠJ (súvisiace so stravou v ŠJ) 

312007 Spolu:  1484,00 Z rozpočtu obce 

1. Z rozpočtu VÚC 1200,00 Určené na  obstaranie „MEGA ihriska“ do priestorov dvora  
v MŠ Ihráč 

312008 Spolu: 1200,00 Z rozpočtu VÚC 
1. Štátny rozpočet 977,00 Poplatok za MŠ (poukázaný za predškolákov) 

2. Štátny rozpočet 180,84 Prenesený výkon ŠS v oblasti „Register obyvateľov“-REGOB 

3. Štátny rozpočet 51,31 Prenesený výkon ŠS v oblasti „Životného prostredia“ 

4. Štátny rozpočet 0,00 Prenesený výkon ŠS v oblasti „CDaPK“ bolo prijatých 23,67 
a na účet SSÚ v Žiari nad Hronom prevedených 23,67  

312012 Spolu: 1209,15 Zo ŠR na úhradu – preneseného výkonu ŠS 
 

2.4 ) KAPITÁLOVÉ  príjmy: 

Položka 
Rozpočet                     
na r. 2015 

Skutočnosť                           
k 31.12.2015 

% 
plnenia 

233001 - Z predaja pozemkov  2222,00 2222,00 100,00 

SPOLU:  2222,00 2222,00 100,00 
 

2.5 ) PRÍJMOVÉ  finančné operácie: 

Položka 
Rozpočet                     
na r. 2015 

Skutočnosť                           
k 31.12.2015 

% 
plnenia 

1. Sponzorský dar/BT r.2013 – ELBA a.s. Kremnica 311,00 310,71 99,91 

453000 - Zostatok prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov 

311,00 310,71 99,91 

454001 - Prevod prostriedkov  z ostatného 
„Rezervného   fondu  obce“  do rozpočtu 
obce r.2015 

8593,00 8592,55 99,99 

SPOLU:  8904,00 8903,26 99,99 
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3.  Rozbor čerpania rozpočtových VÝDAVKOV - za rok 2015 v € 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

219931,00 174195,99 79,20 
 
 
Prehľad výdavkov  podľa „funkčnej klasifikácie“ 
3.1) BEŽNÉ  výdavky: 

   

  
Funkčná klasifikácia 

Rozpočet                     
na r. 2015 

Skutočnosť                           
k 31.12.2015 

% 
plnenia 

01.1.1. 
Výkon. a zákonodar. orgány (sekretariát, poslanci 
OZ, komisie pri OZ) 

75216,00 65853,64 87,55 

01.1.2. 
Finančné a rozpočtové zálež. (hlavný kontrolór, 
audit) 

2377,00 2285,69 96,16 

01.6.0. 
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované    
(Referendum o rodine)       

455,00 449,03 98,69 

03.2.0. Ochrana pred požiarmi ( Požiarna zbrojnica) 70,00 28,00 40,00 

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť ( dohody s UPSVaR)  25103,00 14975,17 59,65 

04.5.1 Cestná doprava (miestne komunikácie) 1650,00 200,00 12,12 

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 14283,00 9856,82 69,01 

05.6.0 Ochrana životného prostredia i.n. 52,00 51,31 98,67 

06.2.0. Rozvoj obcí (Spoločný stavebný úrad v Žiari n/Hr.) 519,00 553,75 106,70 

06.4.0. Verejné osvetlenie ( Obec Ihráč, Ihráč - Píla) 2866,00 2007,62 70,05 

08.1.0. Rekreačné (RZ Rybník/HČ)  a športové služby  8810,00 7716,81 87,59 

08.2.0. Kultúrne služby (KD) 10034,00 7176,23 71,52 

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby (miestny rozhlas) 537,00 149,54 27,85 

08.4.0. Náboženské (cintorín, DS) a iné spoločenské služby  2685,00 826,50 30,78 

09.1.1.1 Predprim. vzdel. s bež. star. (Materská škola) 43513,00 39197,91 90,08 

09.6.0.1 Vedľ. služ.-predprim.vzdel. (Školská jedáleň pri MŠ) 8665,00 8370,84 96,61 

10.4.0. Rodina a deti 300,00 220,56 73,52 

10.7.0. Soc. pom .obč.v hm. a soc. núdzi 700,00 282,15 40,31 

 
SPOLU: 197835,00 160201,57 80,98 

 

 
3.2)  KAPITÁLOVÉ  výdavky: 

   

  
Funkčná klasifikácia 

Rozpočet                     
na r. 2015 

Skutočnosť                           
k 31.12.2015 

% 
plnenia 

01.1.1. Obce 5606,00 3848,99 68,66 

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 573,00 571,30 99,70 

04.5.1 Cestná doprava (miestne komunikácie) 13777,00 7630,93 55,39 

08.4.0 Náboženské (cintorín, DS) a iné spoločenské služby  1150,00 953,20 82,89 

09.6.0.1 Vedľ. služ.-predprim.vzdel. (Školská jedáleň pri MŠ) 990,00 990,00 100,00 

  SPOLU: 22096,00 13994,42 63,33 
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Prehľad výdavkov  podľa "položiek"

Položka Názov položky Rozpočet Plnenie % Plnenia

611 Tarifné,osobné,základné,funkčné platy 84982,00 72085,87 84,82

614 Odmeny 1500,00 1450,00 96,67

621 Poistné  - VšZP 4176,00 3666,14 87,79

623 Poistné - ZP ostatné (UNION,Dôvera) 3067,00 2651,39 86,45

625 Poistné - Sociálna poisťovňa 22592,00 19018,98 84,18

631 Cestovné náhrady 20,00 7,20 36,00

632 Energie, voda a komunikácie 18042,00 15669,23 86,85

633 Materiál 14993,00 10863,92 72,46

634 Dopravné (výdavky na autá vo vlastníctve obce) 2747,00 1516,40 55,20

635 Rutinná a štandardná údržba 5657,00 1328,73 23,49

636 Nájomné za nájom 1,00 1,00 100,00

637 Služby 34217,00 26567,71 77,64

642 Transfery/dotácie/jednotlivcom a nezisk.pr.os. 5841,00 5375,00 92,02

Bežné výdavky - spolu 197835,00 160201,57 80,98

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 11606,00 5287,98 45,56

713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky 1913,00 1686,80 88,18

717 Realizácia nových stavieb a technické zhodnot. 8577,00 7019,64 81,84

Kapitálové výdavky - spolu 22096,00 13994,42 63,33

C E L K O M 219931,00 174195,99 79,20

B e ž n é    výdavky 

Položka  611 – obsahuje:  mzdy starostky obce, zamestnancov obecného úradu, hlavného 
kontrolóra obce, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v materskej škole 
a v školskej jedálni pri MŠ a  mzdy dlhodobo nezamestnaných UoZ  z obce za 6 mesiacov  na 
základe „Dohody č. 29/2015/§ 54-VZ“ s UPSVaR  B. Štiavnica.   

Položka  614 – obsahuje:  odmeny pracovníkov obecného úradu, hlavného kontrolóra obce, 
pedagogických  a nepedagogických pracovníkov v MŠ a školskej jedálni pri MŠ. 

Položky  621,  623, 625 – obsahujú:  zákonné poistné odvody za zamestnávateľa  do VšZP , do 
ZP  Dôvera a ZP Union ako aj do Sociálnej poisťovne a to z miezd starostky obce, hlavného 
kontrolóra a ostatných zamestnancov úradu na hlavný pracovný pomer, z odmien na dohodu 
o vykonaní práce mimo pracovného pomeru, z odmien členov a zapisovateľky komisie pre 
referendum, z odmien poslancov OZ a členov komisií pri OZ. 

Položka  631 – obsahuje:  vyplatené cestovné náhrady zamestnankyni  úradu  z dôvodu 
účasti na školení  k  spracovávaniu a predkladaniu výkazov do systému  RISSAM, ktoré sa 
uskutočnilo v B. Bystrici. 

Položka  632 -  obsahuje: výdavky za elektrickú energiu , výdavky za  vodné na všetkých 
odberných miestach, kde  vlastníkom  majetku  

je Obec Ihráč, výdavky na uhlie pre OcÚ  a MŠ, výdavky na drevo pre OcÚ a  MŠ , výdavky na 
mobilné telefóny a telefóny na OcÚ  a v MŠ , výdavky na poštové známky a poštové poplatky 
hradené v hotovosti.  

Položka  633 – obsahuje: prevádzkové výdavky na rôzny materiál zakúpený pre všetky 
strediská v obci napr. kancelársky materiál, čistiaci a hygienický materiál, tlačivá, náhradné 
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diely na kosačky, krovinorezy, motorové píly, benzín a olej do kosačiek a krovinorezov 
a motorových píl, plynové PB fľaše pre ŠJ a KD, rôzne drobné pracovné náradie a pracovné 
pomôcky, pracovné odevy, 20 ks lehátok  do spálne v MŠ, výtvarný materiál a hračky do MŠ, 
nová PVC guma a zrkadlá do umyvárne v MŠ, interiérové žalúzie MŠ, sklá a obrusy na detské 
jedálenské stolíky , nákup MEGA-ihriska do priestorov dvora MŠ, výdavky na nerezový drez 
do ŠJ pri MŠ, občerstvenie pre deti v rámci programu k MDD, mikulášske balíčky pre deti 
s trvalým pobytom v obci, výroba  nových dverí a materiál na ich montáž v priestoroch KD, 
výdavky na biokompostéry pre domácnosti v obci Ihráč, bioorganizmy do kompostéru v  ŠJ  
pri  MŠ, materiál na maľovanie priestorov KD po vytopení potrubím, tabuľa s citátom 
umiestnená na urnovom múre v miestnom cintoríne, antivírusový SW, občerstvenie na rôzne 
športové a kultúrne akcie konané v obci, občerstvenie na zasadnutia OZ a komisie pre 
referendum, plastové vrecia pre občanov a OcÚ  určené na  zber  triedeného odpadu, 
materiál na drobné opravy a údržbu  na majetku obce, ktorá bola vykonaná  vo vlastnej réžii 
a pod.  

Položka  634 – obsahuje:  celoročné výdavky na dopravu na osobné motorové vozidlo 
PEUGEOT . Výdavky v hlavnej činnosti obce na nákladné motorové vozidlo PV3S  ( a to  po 
ukončení  podnikateľskej  činnosti, viď. bod 10 a), ) . V rozpočtových výdavkoch išlo najmä o : 
nákup PHM , mazadiel, olejov, výdavky na opravy a údržbu aut, výdavky na parkovné, 
výdavky na nákup náhradných dielov, na STK a EK, zakúpenie diaľničnej známky, výdavky na 
havarijné a zákonné poistenie vozidiel.  

Položka  635 – obsahuje:  výdavky na opravy a údržbu dodávateľským spôsobom  a to : 
údržbu počítačov a výpočtovej techniky na OcÚ, zimnú údržbu miestnych komunikácií, opravy 
a údržbu prevádzkových strojov a náradia (kopírka, motorová píla, krovinorezy a kosačky) 
výdavky na údržbu a obnovenie používaných SW (počítačových programov od fi REMEK a fi 
MRP). 

Položka  636 – obsahuje:  výdavok  COOP Jednote Žarnovica za prenájom pozemku v sume 
1,-€ za potravinami COOP v obci Ihráč.  

Položka  637 – obsahuje:  ide o výdavky na rôzne služby. Ako napr.  poplatok RTVS a SOZA, 
poplatky banke za vedenie účtov a poplatok za vedenie účtu cenných papierov, dane z úrokov 
na bankových účtoch, odvoz komunálneho odpadu, rozmiestnenie a odvoz veľkokapacitných 
kontajnerov, ekologické poplatky za uloženie odpadov, poistenie majetku (okrem áut) a osôb, 
pranie bielizne pre RZ Rybník a obrusov v KD, výdavky na stravovanie starostky a ostatných 
zamestnancov obecného úradu formou stravných lístkov, výdavky na stravovanie 
zamestnancov MŠ a ŠJ v ŠJ pri MŠ, výdavky na zákonnú a ostatnú tvorbu Sociálneho fondu 
tvorených  z miezd zamestnancov, vyplatené odmeny na dohody mimo pracovný pomer, 
odmeny poslancov OZ a členov komisií pri OZ, prevádzka pohrebiska, výdavky na kalibráciu 
váh a meradiel v ŠJ pri MŠ, príspevok obce na deti s trvalým pobytom Ihráč na detský letný 
tábor/2015, čistenie kanalizácie a ťahanie septika na chate Rybník, vypracovanie 
bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, výdavky na stolnotenisový turnaj, na 
tradičný volejbalový turnaj ASFALTCUP/2015 ,na  detský maškarný ples. Ďalej to boli výdavky 
na kultúrne služby – hudobná produkcia na „Majáles“, akcia „Made in Ihráč“ , vystúpenie 
hudobnej skupiny „Ploštin punk“.  

Položka  642 – obsahuje: výdavky na stravu v ŠJ pri MŠ pre deti v hmotnej núdzi prijaté 
obcou prostredníctvom UPSVaR,  náhrada príjmu zamestnanca pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti (za prvých 10 dní počas PN-ky),  členské príspevky do ZMOS, ZMO Žiarsky 
región,  Mikroregión Kremnica a okolie, Žiarska kotlina, príspevok pri narodení dieťaťa 
s trvalým pobytom na území obce, výdavky na dieťa z prijatých rodinných prídavkov cez 
UPSVaR, kde osobitným príjemcom bola obce. V roku 2015 obec poskytla   bežný transfer na  
činnosť OZ TJ Olympic Ihráč v sume 4.200,- €.                      
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K a p i t á l o v é   výdavky 

Položka  711 – obsahuje:  ide o  výdavky  súvisiace s vysporiadaním pozemkov z dôvodu 
plánovanej budúcej rekonštrukcie MK „Nižovec“ – v dolnej časti obce pri Materskej škole .  
Tiež s  vysporiadaním časti pozemkov na  miestnom cintoríne a zámenou pozemku medzi 
vlastníkmi Obec Ihráč/Jozef Ceplák v strede obce pod štátnou cestou pri potoku vedľa 
kultúrneho domu. V tejto položke je zahrnutá nielen samotná kúpa pozemkov od vlastníkov , 
ale aj ostatné výdavky spojené s  vysporiadaním  (za právne služby, za vypracované 
geometrické plány , na kolkové známky pre zápis vkladov do KN). 

Položka  713 –  obsahuje:  výdavky na zakúpenie mikrofónu do Domu smútku, chrbtového 
krovinorezu/kosačky a biokompostéru do ŠJ pri MŠ Ihráč.  

Položka  717 –  obsahuje: výdavky na uskutočnenú rekonštrukciu MK „Chmelienec“ = 
3.576,65 (zádržné),  výdavky na budúcu výstavbu „Šatní s. č. 133“ (prestavbou bývalého 
rodinného domu p. Kalmana) = 3442,99 €. 

4.   Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015 

 Výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok+/schodok-) za rok 2015, 

vrátane finančných operácií  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok+/schodok-) za rok 2015 , po 

vylúčení finančných  operácií  

  

Rozpočet 2015 
zmenách 

v € 

Skutočnosť                                                      
k 31.12.2015 

V € 

Bežné príjmy 211529,00 219071,54 

Kapitálové príjmy 2222,00 2222,00 

Finančné príjmové operácie 8904,00 8903,26 

PRÍJMY CELKOM:  222655,00 230196,80 

Bežné výdavky - 197835,00 -160201,57 

Kapitálové výdavky -22096,00 -13994,42 

Výdavkové finančné operácie -0,00 -0,00 

VÝDAVKY CELKOM:  -219931,00 -174195,99 

HOSPODÁRENIE obce             2724,00 56000,81 

  

Rozpočet  2015               
po zmenách 

v  €         

Skutočnosť                                                     
k 31.12.2015 

v  € 

Bežné príjmy 211529,00 219071,54 

Kapitálové príjmy 2222,00 2222,00 

Finančné príjmové operácie x x 

PRÍJMY CELKOM:  213751,00 221293,54 

Bežné výdavky -197835,00 -160201,57 

Kapitálové výdavky -22096,00 -13994,42 

Výdavkové finančné operácie x x 

VÝDAVKY CELKOM:  -219931,00 -174195,99 
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 Prebytok rozpočtového hospodárenia  (pred úpravou)  v sume 47097,55  € 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, sa upravuje (znižuje)  o celkovú sumu   213,87 €, ktorú tvoria:  

1. Neuskutočnená úhrada z  BU obce na BU školskej jedálne, strava  pre deti z rodín 

v hmotnej núdzi  za  12/2015 z BT/ŠR –  UPSVaR   = 15,84 € 

2. Nevyčerpané prostriedky od subjektov mimo verejnej správy – sponzorský  dar 

- ELBA a.s. Kremnica (prijatý v r. 2013)= 198,03 €   

 V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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      p r e b y t k u     v y l u č u j ú : 

1. Neuskutočnená úhrada z  BU obce na BU školskej jedálne, strava  pre deti z rodín 

v hmotnej núdzi  za  12/2015 z BT/ŠR –  UPSVaR   = 15,84 € 

2. Nevyčerpané prostriedky od subjektov mimo verejnej správy – sponzorský  dar 

- ELBA a.s. Kremnica (prijatý v r. 2013)= 198,03 €   

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme OZ  výsledok rozpočtového hospodárenia       

(po úprave)   PREBYTOK  vo výške:   46.883,68 € 

rozdeliť nasledovne: 

- najmenej  10 % na tvorbu zákonného rezervného fondu (so zaokrúhlením na celé € 

nahor)  čo je suma  4.689,00 €  na základe § 15 ods. 4) zákona č. 583/2004 Z. z. 

- ostatné vo výške 45.194,68 € na tvorbu ostatného rezervného fondu/kapitálového  

a tieto použiť ako príjmovú finančnú  operáciu na kapitálové výdavky rozpočtu 

v budúcich rokoch. 

 

 

Vykázanie  výsledku hospodárenia v „metodike ESA 95 „ 

ESA - európsky systém účtov bol schválený smernicou Rady o Európskom systému národných 
a regionálnych účtov v Európskom spoločenstve. Európsky systém národných a regionálnych 
účtov (ESA 1995 alebo iba ESA) predstavuje medzinárodne kompatibilný účtovný rámec pre 
systematický a detailný popis celej ekonomiky ( t.j. regiónu, krajiny alebo skupiny krajín), jej 
zložiek a jej vzťahov s inými ekonomikami. 
Na požiadavku Združenia miesť a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK vydalo 
Ministerstvo financií SR pomôcku pre vykazovanie výsledku hospodárenia v metodike ESA 95. 
Pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce sa v príslušnom rozpočtovom 
roku v metodike ESA 95 do rozpočtu započítavajú: 

 Do príjmov položky hlavnej ekonomickej klasifikácie 100-daňové príjmy, 200-
nedaňové príjmy, 300-granty a transfery. 

 Do výdavkov položky hlavnej ekonomickej klasifikácie 600-bežné výdavky, 700-
kapitálové výdavky. 

HOSPODÁRENIE obce r. 2015     -6180,00 47097,55 
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Ďalej sa k schodku alebo prebytku pripočítavajú položky časového rozlíšenia a to: 

-  zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok 
- časové rozlíšenie daní 
- časové rozlíšenie úrokov. 

Do výpočtu schodku, alebo prebytku v metodike ESA 95 nevstupujú príjmové finančné 
operácie a výdavkové finančné operácie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Tvorba a použitie prostriedkov Rezervného fondu a Sociálneho fondu 

 REZERVNÝ  fond /ďalej RF/ vytvára obec v zmysle zákona č. 583/200 Z .z. a vedie ho 

na samostatnom bankovom účte , ktorý je analyticky členený na: 

1. zákonný RF , § 15 ods. 4) zákona č. 538/2004 Z. z  

2. ostatný RF/kapitálový (na financovanie kapitálových výdavkov v budúcich rokoch)  

 a o jeho použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

 

Por. 
číslo 

Vybrané položky hospodárenia Rok 2015  
v € 

1. Príjmy spolu 221.293,54 
z toho: 100 daňové príjmy 181.127,29 

 200 nedaňové príjmy: 21.055,77 

                      210 príjmy z podnikania a vlast. majetku 3.816,53 

                        220 administratívne  a iné poplatky 10.155,71 

                        230 kapitálové príjmy 2.222,- 

                        240 úroky 410,57 

                        290 iné nedaňové príjmy 4.450,96 

 300 granty a transfery: 19.110,48 

                       310 granty a transfery- bežné  19.110,48 

                       320 granty a transfery- kapitálové  0,- 

2. Výdavky spolu 174.195,99 
z toho:   600 bežné výdavky: 160.201,57 

                      610, 620 mzdy a poistné 98.872,38 

                      630  tovary a služby  55.954,19 

                      640  bežné transfery  5.375,- 

 700 kapitálové výdavky: 13.994,42 

                      710  obstaranie kap. aktív 13.994,42 

                      720  kapitálové transfery 0,- 

3. Prebytok (+)  Schodok (- )  (1-2) 47.097,55 

4. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia             2.544,52 
  - zmena stavu záväzkov:      (- nárast, + pokles) 2998,01 

  - zmena stavu pohľadávok: ( + nárast, - pokles) -453,49 

  - časové rozlíšenie úrokov 0,- 

  - časové rozlíšenie daní 0,- 

   

5. Čisté pôžičky  (+)  Čisté výpožičky (-)  (3+4) 49.642,07 
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 ***Nakoľko v r. 2014 obec v rozpočtovom hospodárení dosiahla schodok vo výške                     

– 63.934,71 €, v roku 2015 bol prírastok na účte RF nulový. 

 

 Z bankového účtu „Ostatného RF/kapitálového“  bol  v priebehu roku 2015 použitých 

8.462,65 € na  úhradu týchto  výdavkov: 

- súvisiace s vysporiadaním pozemkov pod pripravovanú rekonštrukciu MK „Nižovec“ 

pri MŠ v sume 3.676,- € (právne služby = 2.500,- €, spracovanie GP=1.176,- € ) 

- úhrada „zádržného“ za rekonštrukciu MK „Chmelienec“ = 3.576,65 € 

- súvisiace s výstavbou „Šatní s. č. 133“, (bývalý kalmanov dom) = 1.210,- €  

(projektové dokumentácie:  statika=850,- €, elektrina + bleskozvody = 360,- €)  

  

 SOCIÁLNY fond – jeho tvorbu a použitie upravuje kolektívna zmluva. Prostriedky SF 

sú vedené na samostatnom bankovom účte. 

SOCIÁLNY FOND Suma v € 

Stav k 01. 01. 2015 1.916,47 

Prírastky - tvorba SF (zákonná a ostatná) 471,92 

Úbytky - použitie SF (stravovanie) -697,05 

Stav k 31. 12. 2015 1.691,34 

 

6.  Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015 v € 

A K T Í V A 
  

Názov Stav k                   
01.01.2015 

Stav k                   
31.12.2015 

MAJETOK CELKOM 689469,16 704978,33 

A) Neobežný majetok spolu 441674,87 412478,24 

z toho: x x 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 323694,87 294498,24 

Dlhodobý finančný majetok 117980,00 117980,00 

B) Obežný majetok spolu 246571,27 291261,43 

z toho: x x 

Zásoby 3485,20 4500,52 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 3375,43 2906,30 

Finančné účty 239710,64 283854,61 

REZERVNÝ FOND 
 Zákonný  RF                 

v € 

Ostatný 
RF/kapitálový                   

v € 

 SPOLU                
v € 

Stav k 01. 01. 2015 29.297,46 139.495,23 168.792,69 

Prírastky  (+ tvorba za r. 2014)*** 0,- 0,- 0,- 

Úbytky     (- použitie v r. 2015)  0,- -8.462,65 -8.462,65 

Stav k 31. 12. 2015 29.297,46 131.032,58 160.330,04 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

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

C) Časové rozlíšenie 1223,02 1238,66 

P A S Í V A 
  VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY CELKOM 689469,16 704978,33 

A) Vlastné imanie 639186,12 682803,72 

z toho: x x 

Oceňovacie rozdiely 2797,10 2797,10 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 636389,02 680006,62 

B) Záväzky 22188,89 16125,31 

z toho: x x 

Rezervy 3686,81 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 7013,56 3172,78 

Krátkodobé záväzky 11488,52 12152,53 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

C) Časové rozlíšenie 28094,15 6049,30 
 

Stav finančných prostriedkov  k 31.12.2015 v pokladni   = 232,08 € 

Stav financií  k 31.12.2015 na bankových účtoch = 283.610,73 € 

z toho: bankový účet – základný (hlavná činnosť) = 120.109,63 €          

 bankový účet – Rezervný fond (zákonný + ostatný/kapitálový)  = 160.330,04 €                    

 bankový účet – Sociálny fond = 1.691,34 €                           

 bankový účet – Školská jedáleň = 1.479,72 €                            

 bankový účet – Podnikateľská činnosť (účet zrušený 14.8.2015) = 0,00 €   

                           

7.   Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015 

Obec eviduje k 31.12.2015 tieto:   

a) krátkodobé záväzky: 

- voči dodávateľom  1640,04 € / neuhradené faktúry OU, ŠJ 

- prijaté preddavky  1660,38 € / strava školská jedáleň + réžia cudzí stravníci, 

       nevrátený preplatok  z vyúčtovania za kúrenie  

       v  r. 2015: rod. Kráľovej,  Slovenskej  pošte 

- nevyfakturované dodávky 1008,06 €  /právne služby MK „Nižovec“, mesačný  

                      poplatok za TMOBIL 

- iné záväzky     288,48 € / záväzky obce vyplývajúce z EX titulov  na mzdy 

                                                                              zamestnancov  za  12/2015, zaúčtov. rozdiel za  

                                                                               rok 2015 v ŠJ  medzi účtami  T5/T6  

- záväzky voči zamestnancom 4144,74 € / nevyplatené mzdy za 12/2015 

- ostatné záväzky voči zamest.   277,20 € / nevydané  stravné lístky za 12/2015 

- voči orgánom ZP a SP  2517,88 € / neuhradené odvody do ZP a SP za 12/2015 

- voči Daňovému úradu    417,72 € / neuhradená daň z miezd za 12/2015 

- voči subjektom mimo VS   198,03 € / zostatok  v r. 2013 prijatého  sponzorského   

                                                                             daru ELBA a.s. Kremnica 
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b) dlhodobé záväzky:  

-  ostatné dlhodobé záväzky  1500,- € ( zádržné za MFI-DI+OZ, splatné v r. 2017) 

- záväzky zo Sociálneho fondu  1672,78 €   

8.   Hospodárenie príspevkových organizácií        
 Obec v r. 2015 nebola zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

9.   Prehľad o poskytnutých zárukách      
 Obec v r. 2015 neposkytla žiadne záruky. 

10.  Podnikateľská činnosť  

a)  PV3S – nákladná cestná doprava 

Obci  Ihráč v roku 2013 bolo Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
v Banskej Bystrici „ Rozhodnutím „ č. 1/2013/02490 zo dňa 03.05.2013, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť  11.06.2013, udelené povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej 
cestnej dopravy.   Túto činnosť počnúc dňom 11.06.2013 začala vykonávať jedným motorovým 
vozidlom Praga V3S.  Doba platnosti rozhodnutia  na 10 rokov. Podnikanie v tejto činnosti bolo 
obcou  ukončené podaním žiadosti na zrušenie povolenia na vykonávanie nákladnej cestnej 
dopravy dňa 20.04.2015. 

b)  RZ – ubytovacie služby 

Obci  Ihráč  od 09.05.2014 bolo vydané Okresným úradom Žiar nad Hronom, odborom 
živnostenského podnikania „Osvedčenie o živnostenskom oprávnení“ na vykonávanie živnosti 
v priestoroch RZ chata Rybník Ihráč-Píla a to „Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských 
činností“.  Toto živnostenské podnikanie obce bolo ukončené dňa 30.04.2015. 

Obec  sa snažila nájsť využitie vozidla PV3S tak aby poskytovala pomoc najmä občanom obce ako 
aj iným subjektom.  Ale  nebolo možné túto aktivitu vykonávať  zo strany obce  inak ako formou 
podnikateľskej činnosti, na ktorú musela obec okrem iného zamestnať jednu zodpovednú 
oprávnenú osobu na znížený pracovný úväzok. Táto činnosť však bola  na konci roka  2013  
stratová a tak obec v roku  2014 zahrnula do podnikateľskej činnosti aj poskytovanie ubytovacích 
služieb  v RZ chata Rybník Ihráč -Píla.  Žiaľ obci sa ani týmto postupom  zisk v rámci podnikateľskej 
činnosti  nepodarilo dosiahnuť. Aj príjmy obce získané podnikateľskou činnosťou nepokryli 
výdavky vykazované v podnikateľskej činnosti obce a tieto boli čiastočne hradené z prostriedkov 
hlavnej činnosti obce (čo bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách). Obec na základe  
vykazovania straty za roky 2013 a 2014 v svoju podnikateľskú činnosť  v roku 2015 celkom zrušila. 

Prehľad nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti za rok 2015:  

 
NÁKLADY v € 

501 Spotreba materiálu 264,17 

502 Spotreba energie 308,50 

518 Ostatné služby 258,27 

521 Mzdové náklady 210,42 

524 Zákonné sociálne poistenie 106,00 

527 Zákonné sociálne náklady 94,96 

538 Ostatné dane a poplatky 10,00 

568 Ostatné finančné náklady 34,80 

 
SPOLU  1287,12 
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Podnikateľská činnosť nebola predmetom rozpočtu obce v roku 2015 , účtovníctvo sa 
viedlo ako mimorozpočtové.  Príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti boli vedené na 
samostatnom bankovom účet (bol zrušený 14.8.2015) a  v samostatnej pokladni (do 14.8.2015).  

Nakoľko v roku  2015 príjmy z podnikateľskej činnosti nepokryli výdavky z podnikateľskej 
činnosti  časť finančných prostriedkov obec na podnikateľskú činnosť hradila z finančných 
prostriedkov hlavnej činnosti . Finančná čiastka, ktorá bola takto vynaložená dosiahla sumu     
75,27 €  a  táto bola vyčíslená nasledovne:  

- vo výkaze FIN 1-12  za rok 2015 v rozpočtovaných príjmoch na položke 211004 -Iné príjmy 
z podnikania = 567,50 €  je vykázaný iba prevod zostatku prostriedkov z pokladne PČ a bankového 
účtu  PČ do pokladne a na základný bankový účet obce hlavnej činnosti po zrušení PČ obce.  
Z bankového účtu hlavnej činnosti  boli použité finančné prostriedky na nerozpočtované výdavky 
v ekonomickej klasifikácii 04.1.1 v PČ v sume = 642,77 €. Rozdiel týchto súm= 75,27 €. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov : 

 voči právnickým osobám, občianskym združenia, FO – podnikateľom 

- poskytovateľom bola Obec Ihráč 

 

 

 

 

 

- príjemcom  bola Obec Ihráč 

voči  subjektom  mimo VS 

 
VÝNOSY v € 

602 Tržby z predaja služieb 246,75 

672 Náhrady škôd 1,82 

 SPOLU 248,57 

 
Hospodársky výsledok obce  

 z podnik. činnosti  =  STRATA 1038,55 

Prijímateľ  dotácie 
   účel dotácie          

- bežné výdavky      
-kapitál. výdavky 

poskytnutá    
suma v € 

vyúčtovaná               
suma v € 
(použitá) 

rozdiel 

Obč. združenie TJ 
OLYMPIC Ihráč -bežné výdavky 

 
 

4200,- 

 
 

4200,- 

 
 

0,- 

Poskytovateľ  dotácie 
   účel dotácie          

- bežné výdavky      
-kapitál. výdavky 

poskytnutá    
suma v € 

vyúčtovaná               
suma v € 
(použitá) 

Rozdiel 
(zostatok) 

FO - p. Kostrian Peter 
(poskytnutá v r. 2015) 

grant  
– materiál do 
kuchyne  ŠJ 

= bežné výdavky  
 
 

102,88 102,88 0,- 
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voči  subjektom verejnej správy  

Poskytovateľ  dotácie 
   účel dotácie          

- bežné výdavky     
- kapitál. výdavky 

poskytnutá    
suma v € 

suma skutočne 
použitých 

prostriedkov v € 
rozdiel 

Štátny rozpočet 
 Referendum            

o rodine                   
- bežné výd. 

449,03 449,03 0,- 

 ÚPSVaR 

Príspevok na 
stravu v ŠJ pre deti 

v hmotnej núdzi 
-bežné výd. 

297,99 297,99 0,- 

ÚPSVaR 
Rodinné prídavky 

na dieťa „záškolák“ 
- bežné výd. 

70,56 70,56 0,- 

Okresný úrad odbor 
školstva Banská Bystrica 

Na deti 
predškolského 

veku v MŠ                  
- bežné výd. 

977,- 977,- 0,- 

Štátny rozpočet 
Register 

obyvateľstva             
- bežné výd. 

180,84 180,84 0,- 

 ÚPSVaR 

Dohoda č. 
14/27/052/743  

 „aktivačná činnosť 
UoZ v obci“, § 52 

161,50 161,50 0,- 

ÚPSVaR 

Dohoda č. 
29/2015/§54-VZ   

„6 mesačné 
pracovné pomery 
pre dlhodobých 

UoZ“ § 54 

14135,37 14135,37 
0,- 

 

 
Štátny rozpočet 

Životné prostredie 
– bežné výd.  

51,31 51,31 0,- 

VÚC - BBSK 
Príspevok na 

MEGA ihrisko v MŠ 
-bežné výd. 

1200,- 1200,- 0,- 

 SPOLU 17523,60 17523,60 0,- 

 

 Obec v r. 2015 okrem uvedených dotácií získala aj dotáciu na bežné výdavky na  Cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie vo výške 23,67 €. Tieto prostriedky  v sume 23,67 €   previedla 
na účet Spoločného  stavebného  úradu v Žiari nad Hronom, v kompetencii ktorého je 
rozhodovanie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii.  

 

ELBA a.s. Kremnica 
(poskytnutá v r. 2013) 

dotácia 
-  športové akcie 

v obci 
 = bežné výdavky  

508,74  
(zostatok 1.1.2015) 

310,71 198,03 
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12.  Plnenie programového rozpočtu z finančného hľadiska v roku 2015 
Obec na rok 2015 nemala schválený programový rozpočet. 
 

 

13. Z á v e r 
Na základe  predloženého návrhu záverečného účtu Obce Ihráč za rok 2015, navrhujeme OZ  

prijať nasledovné uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ihráč   s c h v a ľ u j e: 
 

1. 1. Celoročné hospodárenie Obce Ihráč za rok 2015 
- bez výhrad  
- s  výhradami (tu uviesť  s akými) 
         

 
2. 2.  Vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia – zisku po zdanení   
3.      vo výške 43.617,60 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný HV minulých rokov 
4.      (na základe účtovnej metodiky). 

5.   
6. Poznámka:  k výsledku účtovného hospodárenia obce po zdanení za rok 2015 
7.                                                                                                   - hlavná činnosť = zisk                                  44.656,15 € 
8.                                                                                                  - podnikateľská činnosť = strata                 - 1.038,55 € 

                                                                                                  Celkom za rok 2015 = zisk                          43.617,60 € 

                         
 
    

V Ihráči,  13.05.2016 

 
 
 
 
                                                                                                             Na prerokovanie OZ  predkladá:                         
                                                                                                           Ľudmila Febenová, starostka obce          
 

 
 
 
Spracovala:  
J. Pačová, pracovníčka úradu 

 
  

  
 
 
Zverejnené:  
- na internetovej stránke obce a  
- na úradnej tabuli v obci 
 

Od : 16.05.2016 
 
Do:  31.05.2016 
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