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Záverečný účet Obce Snežnica za rok 2015 
 

1. Rozpočet obce na rok 2015 

 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.Obec v 

roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné 

operácie ako schodkové. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2014 uznesením č. 10.  

Bol zmenený sedemkrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 02.02.2015 uznesením č.18 

- druhá zmena schválená dňa 10.03.2015 uznesením č. 30 

- tretia zmena  schválená dňa 31.03.2015 uznesením č. 39 

- štvrtá zmena  schválená dňa 05.06.2015 uznesením č. 44 

- piata zmena  schválená dňa 13.08.2015 uznesením č. 54 

- šiesta zmena  schválená dňa 21.09.2015 uznesením č. 57 

- siedma zmena  schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 66. 

 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2015                                                                                                                                                                   

 

Rozpočet obce v celých €: 

 

 

 

 

 

z toho :  

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy celkom 1 239 903  

Výdavky celkom 889 996 

Hospodárenie obce – schodok 349 907 

Bežné príjmy 700 488 

Bežné výdavky 309 881 

Prebytok bežného rozpočtu 390 607 

Kapitálové príjmy 156 488 

Kapitálové výdavky 176 790 

Schodok kapitálového rozpočtu -20 302 

Príjmové finančné operácie 371 321 

Výdavkové finančné operácie 7 650 

Hospodárenie z fin. operácií 363 671 
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Rozpočet ZŠ a MŠ: 

 

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v € 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1 239 903 895 950,54 72,25 % 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

316 142 316 139,01 100 % 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  288 295 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 288 294,88 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 100 %. 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 870 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 6 868,54 EUR, čo 

je 99,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 2 280,78 EUR, dane zo stavieb 

boli vo výške 4 578,67 EUR a dane z bytov vo výške 9,09 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1 743,05 EUR. 

c) Ostatné daňové príjmy 

Z rozpočtovaných 20 977 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 20 975,59 €, čo je 

98,99 % plnenie. Príjmy z dane za psov boli vo výške 673,17 €, daň za nevýherné hracie 

prístroje vo výške 2600 €,  daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 510 € a poplatky 

za vývoz komunálneho odpadu vo výške 17 192,42 €. K 31.12.2015 obec eviduje 

pohľadávky za poplatok za vývoz komunálneho odpadu vo výške 761,57 € a poplatok za psa 

15 €. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

77 616 77 613,55 99,99% 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  26 450 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 26 448,24 €, čo je 

99,99 % plnenie. Ide o príjem z podielu na zisku v spoločnosti LOM SB, s.r.o. vo výške 

16 658,11 €, za prenájom bytov a priestorov v budove KD vo výške  1 762,76 €, za prenájom 

nájomných obecných bytov 7 784,57 € a distribučného káblového systému vo výške 242,80 €. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 2 850 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 2 850 €, čo je 100 % 

plnenie.  

Z rozpočtovaných 47 766 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 47 765,31 € (do danej 

sumy bol omylom zaúčtovaný príjem z nájomného TKR)  čo je 100 % plnenia.  

Príjmy ZŠ a MŠ 11 606 

Výdavky ZŠ a MŠ 395 675 

Schodok rozpočtu -384 069 
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Príjem za spotrebu vody, stočné vo výške 30 219,18 €, príjem za relácie v MR vo výške 

355,50 €, príjem za opatrovateľskú službu vo výške 1 524,75 €, za separovaný zber vo výške 

380 €, za služby domu smútku 23,90 €, TKR 470,78 €, za elektrinu v lome vo výške 4 839,97 

€, za elektrinu v nocľahárni 280,41 €, za práce pre lom vo výške 6 168,56 €, za ostatné práce 

realizované zam. obce 2 808,26 €, za predaj kníh Dedinka spod Vretňa 700 €. 

Z rozpočtovaných 550 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 550 € čo je 100 % 

plnenia. 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

2 730 2 727,69 99,91 % 

 

Príjem za úroky z bežných účtov vo výške 2,33 €, príjmy z odvodov z hazardných hier 

a iných podobných hier vo výške 332,73 €, príjmy z dobropisov 1 494,42 €, príjmy z vrátiek 

298,21 €, tuzemské bežné granty na Deň detí, Hody a Sv. Mikuláša vo výške 600 €. 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v  € Účel  

1. ÚPSVaR Žilina 29 387,79 Aktiv.činnosť-CHD, § 54, §50j 

2. Krajský stavebný úrad 930,00 Spoločný stavebný úrad 

3. Krajský školský úrad 264 692,00 Školstvo 

4. Krajský úrad pre PD a CK 43,20 Spoločný úrad 

5. ÚPSVaR Žilina 417,00 Stravné pre deti v HN 

6. ÚPSVaR Žilina 66,40 Školské potreby pre deti v HN 

7. ŽSK  400,00 Snežnický MTB maratón 

8. KÚ ŽP Žilina 93,63 Spoločný obecný úrad 

9. ObÚ Žilina 330,00 Register obyvateľstva 

10. MV SR  640,00 Dotácia na referendum  

11. MF SR 7000,00 Bežné výdavky – modernizácia 

a rekonštrukcia Kultúrneho domu 

 SPOLU: 304 000,02 €  

 

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

4) Kapitálové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

156 488 156 486,81 99,99 % 

 

Príjem z predaja pozemkov rodine Králikovcov vo výške 176 €. Príjem z predaja kanalizačnej 

prípojky vo výške 300 €. Príjem dotácie na Kamerový systém v obci Snežnica vo výške 8000 

€ a príjem dotácie Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica 148 010,81 €. 

 

5) Príjmové finančné operácie :  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

371 321,00 27 379,83 7,37 % 
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Príjmové finančné operácie roku 2015 pozostávajú z: 

- nevyčerpané prostriedky z roku 2014 ZŠ s MŠ 20 171,86 € 

- nevyčerpané prostriedky fondu opráv 621,95 € 

- prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6 586,02 € 

-  

6) Bežné príjmy ZŠ a MŠ :  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

11 606 11 603,63 99,97 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

889 996,00 866 259,96 97,33 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

309 881,00 309 797,27 99,97 

 

v tom :                                                                                                                            v  € 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 172 704,00 172 683,74 99,98 

Finančná oblasť 5 637,00 5 635,61 99,98 

Všeobecné verejné 

služby/Referendum 

645,00 640,00 99,22 

Ochrana pred požiarmi / DHZ 1 327,00 1 323,78 99,75 

Správa a údržba ciest 4 972,00 4 972,00 100,00 

Nakladanie s odpadmi 16 591,00 16 589,61 99,97 

Nakladanie s odpadovými 

vodami/ČOV a kanalizácia 
15 388,00 15 385,66 99,98 

Rozvoj bývania 586,00 585,15 99,85 

Rozvoj obce + AČ  54 059,00 54 035,77 99,95 

Zásobovanie vodou 11 677,00 11 674,32 99,98 

Verejné osvetlenie 6 016,00 6 014,25  99,97 

Rekreačné a športové služby  4 360,00 4 357,31 99,94 

Ostatné služby, knižnica  4 419,00 4 415,59 99,92 

Vysielacie služby/TKR 1 443,00 1 440,58 99,83 

Náboženské a iné spol. služby 503,00 501,64 99,73 

Základné vzdelanie/MŠ, ZŠ 771,00 768,85 99,72 

Vzdelávanie 1076,00 1 075,49 99,95 

Združenie ZCCHO 150,00 150,00 100,00 

Sociálne služby/opatrovat. služba 7 140,00 7 130,92 93,87 

Deti v hmotnej núdzi 417,00 417,00 100,00 

Spolu 309 881,00 309 797,27 99,97 

 

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

Z rozpočtovaných 117 664 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 117 659,56 €, čo 

je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, HK, pracovník CO, 
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aktivačných pracovníkov, pracovníkov chránenej dielne, pracovníkov prijatých podľa § 50j, 

§54 a opatrovateľskej služby. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  45 669 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 45 639,96 €, čo je 

99,93 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 125 926 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 125 879,28 €, čo 

99,96 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom a 

ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 19 621 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 19 617,86 €, čo 

predstavuje 99,98 % čerpanie. 

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  1 001 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 vo výške 1000,61 €, čo 

predstavuje 99,96 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

176 790,00 176 783,95 99,99 

 

v tom : 

                    v celých € 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Vnútorná správa –Kamery, PD – 

predkládka NN siete   

10 932,00 10 932,00 100 % 

Cestná doprava  - PD, Geodetické 

zameranie 

4 000,00 4 000,00 100 % 

ČOV – zameranie kanalizácie 1 000,00 1 000,00 100 % 

Rozvoj obce – Revitalizácia CZ 160 858,00 160 851,95 99,99 % 

Spolu 176 790,00 176 783,95 100 % 

 

a) Vnútorná správa 

Ide o nasledovné kapitálové výdavky: 

- kapitálový výdavok na nákup Kamerového systému v Obci Snežnica vo výške 10.020 €, 

ktorý bol spolufinancovaný z MV SR. 

- vypracovanie projektovej dokumentácie – Prekládka NN siete pre potreby projektu 

Revitalizácia CZ obce Snežnica vo výške 912 € – projekt sa nezrealizoval.  

b) Cestná doprava 

Ide o nasledovné kapitálové výdavky: 

- vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia poľných ciest A1, A3 a A4 vo 

výške 2.500 €.   

- geodetické zameranie poľných ciest pre potreby projektu - Rekonštrukcia poľných ciest 

A1, A3 a A4 vo výške 1.500 €.   
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c) ČOV 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- úhrada faktúry z roku 2012 za geodetické práce na ČOV – vo výške 1.000 €. 

d) Rozvoj obce 

-  výdavky na projekt Revitalizácia centrálne zóny obce Snežnica vo výške 160.851,95 €. 

Daný projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. 

Projekt bol ukončený v roku 2015. 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

7 650,00 3 657,84 47,81 

 

Z rozpočtovaných 7 650 € bolo skutočné čerpanie na splácanie istiny z prijatého úveru zo 

ŠFRB k 31.12.2015 vo výške 3 657,84 €. 

  

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

 Bežné výdavky :  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

395 675 376 020,90 95,03 

  

4. Výsledok hospodárenia za rok 2015 
 

a) Skutočný: 

Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce v €: 

 

Čerpanie rozpočtu 

obce 

Príjmy  Výdavky Prebytok/Schodok 

Bežný rozpočet 700 480,27 309 797,27  

Rozpočet ZŠ a MŠ 11 603,63 376 020,90 26 265,73 

Kapitálový rozpočet 156 486,81 176 783,95 -  20 297,14 

Rozpočet spolu: 868570,71 862602,12 5 968,59 

Finančné operácie 27 379,83 3 657,84 23 721,99 

 

Prebytok rozpočtu v sume  5 968,59 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, upravený o nevyčerpané 

prostriedky  zo ŠR a o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa 

ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní v z.n.p.  v sume 20 717,33 EUR / 12 037,33 € + 8 000,00 €  + 680,00 €/ bol 

v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný z :  

 príjmových finančných operácií vo výške 14 748,74 EUR  

 

Zostatok  finančných operácií v sume  23 721,99 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 14 748,74 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume 8 973,25 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v sume 8 973,25 EUR  
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     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  20 037,33 EUR, a to na :  

- nevyčerpané prostriedky ZŠ v sume                                         12 037,33 EUR 

- nevyčerpané prostriedky ZŠ /dohadovacie konanie/  v sume     8 000,00 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume 680,00 EUR 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 

vo výške 8 973,25 EUR.  

 

b) Účtovný výsledok hospodárenia – aktuálny: za rok 2015 je zisk vo výške 

118.688,80  EUR, ktorý vznikol ako rozdiel nákladov triedy 5 – Náklady a výnosov 

triedy 6 – Výnosy. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu Rezervného fondu za  

rok 2015 vo výške 8 775,46 EUR.  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 
Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v plnej výške z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového 

roka. Vedie sa na analytickom účte k bežnému účtu obce. O použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2015 0,00 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 6 586,02 

               - ostatné prírastky - 

 Úbytky – kapitálové výdavky – Revitalizácia CZ  6 586,02 

  

KZ k 31.12.2015 0,00 
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Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2015 290,46 

Prírastky - povinný prídel - 1,25     %                    968,48 

               - ostatné príjmy  - 

Úbytky   - závodné stravovanie                     855,30 

              - regeneráciu PS               - 

- vianočné kolekcie - 

              - ostatné úbytky                                                247,50 

KZ k 31.12.2015 156,14 

 
Fond finančnej zábezpeky 

Obec má zriadený fond finančnej zábezpeky na nájomné byty v bytovom dome č. 35 

 

Fond finančnej zábezpeky bytového domu č. 35 Suma v € 

ZS k 1.1.2015 5679,10 

Prírastky 0 

 Úbytky  0 

KZ k 31.12.2015 5 679,10 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv 

Obec je povinná podľa §18 zákona č. 443/2010 Z. z. tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv 

nájomného bytového domu č. 35  

 

Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu č. 35 Suma v € 

ZS k 1.1.2015 621,93 

Prírastky  680,00 

 Úbytky  424,14 

KZ k 31.12.2015 877,79 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015 KZ  k  31.12.2015 

Neobežný majetok spolu 2 256 973,86 2 440 335,18 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2 087 180,74 2 270 542,06 

Dlhodobý finančný majetok 169 793,12 169 793,12 

Obežný majetok spolu 245 717,64 213 396,54 

z toho :   

Zásoby 21 023,36 19 922,77 

Zúčtovanie medzi subjektami 

verejnej správy 

149 908,87 141 929,05 

Pohľadávky 40716,46 3 700,81 

Finančný majetok 34 068,95 47 843,91 

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

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

Prechodné účty aktív 1 456,02 2 060,90 

SPOLU 2 504 147,52 2 655 792,62 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2015 KZ  k  31.12.2015 

Vlastné zdroje krytia majetku 1 146 672,85 1 278 368,32 

z toho:   

Fondy účtovnej jednotky 1 235 200,42 1 159679,52 

Výsledok hospodárenia -88 527,57    118 688,80 

Záväzky 166 542,12 115 945,92 

z toho :   

Zákonné rezervy 0,00 900,00 

Zúčtovanie medzi subjektami 

verejnej správy 

0,00 20 037,33 

Dlhodobé záväzky 69 024,91 65 232,75 



 12 

Krátkodobé záväzky 97 517,21 29 685,84 

Bankové úvery a ostatné prij.výp. 0,00 0,00 

Prechodné účty pasív  1 190 932,55 1 261 478,38 

SPOLU 2 504 147,52 2 655 792,62 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči ŠFRB              60 255,33 EUR 

- voči zamestnancom                 7 663,09 EUR 

- voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia      4 467,25 EUR 

- voči daňovému úradu             703,94 EUR 

- voči dodávateľom        16 695,23 EUR 

- iné záväzky                             156,33 EUR 

 

Obec spláca úver  zo ŠFRB prijatý v r. 2004 na výstavbu nájomnej 6-bytovky. 

 

P.

č. 

Výška prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2015 

Splatnosť 

 

1. 89 457,61 EUR 1,5 % Poistná zmluva 60 255,33 EUR r. 2034 

 

Obec uzatvorila v roku 2015 zmluvu o úvere č. 500/568/2015 so štátnym fondom na Nájomný 

bytový dom v obci Snežnica – 14 b.j. V roku 2015 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve 

o úvere č. 500/568/2015, kde sa veriteľ a dlžník dohodli na odklade splátok úveru Suma 

poskytnutého úveru je 343.930 €. V roku 2015 bol čerpaný úver vo výške 25.000 €, no 

faktúra do dňa zostavenia účtovnej závierky nebola predložená na zaúčtovanie účtovníčke 

obce. Výška úroku činí 1 % p.a. a zostatok k 31.12.2015 je 343072,18 €. Splatnosť úveru je 

v roku 2045. 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií 

 
Obec Snežnica nemá zriadenú vo svojej pôsobnosti príspevkovú organizáciu.  

 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
 

Obec Snežnica v priebehu  roka 2015 neposkytla žiadne záruky pre fyzické a právnické 

osoby, alebo iné subjekty, z ktorých by obci vyplývali ručiteľské povinnosti. 

 

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom podľa § 7 o 

ds. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 

 
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2005 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

OŠK Snežnica – bežné výdavky 1500 € 1500 € 0 

MŠK Snežnica – bežné výdavky 800 €   800 € 0 

DHZ Snežnica – bežné výdavky 200 €     143,76 € 56,24 € 

ZPCCHO – bežné výdavky 150 €   150 € 0 

 

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 

6/2005 o dotáciách. 

 

 

11. Podnikateľská činnosť 

 
Podnikateľská činnosť bola ukončená k 31.12.2014 na základe uznesenia č. 13 zo dňa 

16.12.2014. V roku 2015 Obec Snežnica nevykonávala podnikateľskú činnosť.  

 

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

d. rozpočtom iných obcí 

e. rozpočtom VÚC 

 

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

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k 

štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám: 

Obec Snežnica neposkytla svojej RO – ZŠ s MŠ žiadne finančné prostriedky mimo 

originálnych kompetencií, ktorých výška je schválená VzN č. 2/2014 o financovaní 

materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Snežnica na rok 

2015. 

 

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2015 v € 

 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2015 v € 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVaR Chránená dielňa, §50 j, §54 29 387,79 29 387,79 0 
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KŠU Školstvo – ZŠ s MŠ 264 692,00 244 654,67 20 037,33 

KSÚ Stavebníctvo – spoločný OcÚ 930,00 930,00 0 

KÚ PD  Pozemná doprava a komunik. 43,00 43,00 0 

MK SR Dotácia na modernizáciu 

a rekonštrukciu KD 

7000,00 7000,00 0 

MV SR Kamerový systém  8.000,00 8.000,00 0 

ÚPSVaR Strava – deti v hm. núdzi 417,00 417,00 0 

ÚPSVaR Školské potreby – deti v hm.n. 66,40 66,40 0 

ObÚ ŽA Referendum 640,00 441,05 198,95 

KÚ ŽP Životné prostredie – spol. OcÚ 93,63 93,63 0 

ObÚ ŽA Register obyvateľstva 330,00 330,00       0 

 

Nevyčerpaná účelová dotácia na usporiadanie Referenda v roku 2015, boli vrátené do štátnej 

pokladnice dňa 18.03.2015 vo výške 198,88 € a dňa 15.04.2015 vo výške 0,07 €. 

 

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom. 

 

Obec uzatvorila v roku 2015 zmluvu o úvere č. 500/568/2015 so štátnym fondom na Nájomný 

bytový dom v obci Snežnica – 14 b.j. V roku 2015 bol podpísaný dodatok č. 1 k zmluve 

o úvere č. 500/568/2015, kde sa veriteľ a dlžník dohodli na odklade splátok úveru Suma 

poskytnutého úveru je 343.930 €. 

 

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí.  

 

Obci Snežnica neboli v roku 2015 poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu inej obce. Obec 

Snežnica neposkytla z rozpočtu obce žiadny finančný príspevok inej obci. 

 

 

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC. 

 
Obec Snežnica neposkytla z rozpočtu obce žiadny finančný príspevok VÚC. Obci Snežnica 

boli v roku 2015 poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu VÚC vo výške 400 € na 

usporiadanie akcie „Snežnický MTB maratón“. 

 

F. Finančné usporiadanie voči  

 

Obec Snežnica v priebehu roka 2016 neposkytla žiadne záruky pre fyzické a právnické osoby 

alebo iné  subjekty, z ktorých by obci vyplývali ručiteľské povinnosti. 
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13. Hodnotenie plnenia programov obce 

Obec Snežnica na základe uznesenia č. 132 zo dňa 07.11.2014 zostavuje viacročný rozpočet 

na roky 2015-2017 bez programovej štruktúry. Nakoľko obec Snežnica má počet obyvateľov 

nižší ako 2000 a využila možnosť neuplatňovať program obce.  

14. Návrh na uznesenia 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

I. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

II. Tvorbu peňažných fondov obce: 

- rezervného fondu  8 973,25  € 

III. Použitie rezervného fondu   

- Pokrytie kapitálových výdavkov – spoluúčasť na financovaní projektu Rozšírenie 

vodovodu a kanalizácie v časti Vyšný koniec – Hrby vo výške 5.263,16 € 

- Pokrytie kapitálových výdavkov – technická vybavenosť Nájomný bytový dom v obci 

Snežnica – 14 b.j. vo výške 3.710,09 € 

 

Záverečný účet obce Snežnica za rok 2015 bol schválený na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2016  uznesením č. 97.   
 

 

V Snežnici, dňa 19.05.2016 

 

 
                                                                            MVDr. Milan Hlavatý 

             starosta obce 


