
                      Obec Mojzesovo 

                  941 04  Mojzesovo 494 
 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á V E R E Č N Ý  Ú Č E T 

O B C E  

Mojzesovo za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracovala: Katarína Uhríková 

Schválené: OZ v Mojzesove  

 

 

Mojzesovo, máj 2016 

 
 



Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2015  

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

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

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

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014 uznesením č. 18/2014 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 5.5.2015 uznesením č. 46/2015 

- druhá zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 82/2015 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 930360,00 868625,73 

z toho :   

Bežné príjmy 746285,00 806955,73 

Kapitálové príjmy 183175,00 40000,00 

Finančné príjmy 0,00 20732,50 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 900,00 937,50 

Výdavky celkom 930076,00 868625,73 

z toho :   

Bežné výdavky 334430,00 421553,02 

Kapitálové výdavky 206816,00 63209,51 

Finančné výdavky 46260,00 46675,93 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 342570,00 337187,27 

Rozpočet  obce 284,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 

 

Bežný rozpočet – príjmy v EUR 

Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie 
Schválený 

2015 

Upravený 

2015 

Skutočnosť 

12/2015 

100 - daňové príjmy 366070,00 396516,65 396516,65 

111 Výnos dane pre územnú samosprávu 309000,00 339429,49 339429,49 

121 Miestne dane 37590,00 37862,41 37862,41 

133 Miestne poplatky 19480,00 19224,75 19224,75 

200 - nedaňové príjmy 37765,00 44168,89 44168,89 

212 Príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov 22865,00 24767,02 24767,02 

221 Správne poplatky  2000,00 2024,00 2024,00 

222 Pokuty, sankcie 200 156,37 156,37 

223 Administratívne poplatky a iné platby 6450,00 6997,52 6997,52 

242 Úroky z vkladov  50 15,93 15,93 

292 Príjmy z refundácie 6200,00 10208,05 10208,05 

300 - granty, dotácie, transfery 342450,00 366270,19 366270,19 

312 Dotácia NSK – predšk.príprava MŠ 1500,00 1899,00 1899,00 

312 Dotácia na SZP 770,00 671,00 671,00 

312 Dotácia na matričnú činnosť  1850,00 1864,69 1864,69 

312 Dotácia na školské potreby  200,00 282,20 282,20 

312 Transfer pre ZŠ - právny subjekt 323000,00 304121,00 304121,00 

312 Dotácia –životné prostredie 130,00 124,06 124,06 

312 Dotácia ÚPSVaR – hmotná núdza  1607,50 1607,50 

312 Dotácia na register obyvateľstva 500,00 437,25 437,25 

312 Dotácia ÚPSVaR - VPP  9620,72 9620,72 

312 Dotácia – dopravné  9000,00 9770,00 9770,00 

312 Dotácia – vzdelávacie poukazy  4300,00 4896,00 4896,00 

312 Dotácia – voľby   429,37 429,37 

312 Skladník CO   80,40 80,40 

312 Dotácia na zateplenie ZŠ   18000,00 18000,00 

312 Dotácia na okná OÚ  7000,00 7000,00 

312 Dotácia na šport 500,00 600,00 600,00 

312 Dotácia na kultúru  700,00 900,00 900,00 

312 Dotácia učebnice  726,00 726,00 

312 Dotácia ZŠ odmeny  2241,00 2241,00 

314 Dotácia ZSE – dreviny   400,00 400,00 

311 Dary   600,00 600,00 

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM: 746285,00 806955,73 806955,73 

KAPITÁLOVÝ  ROZPOČET v  EUR 

Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie 
Schválený 

2015 

 

 

Upravený 

2015 

 

 

Skutočnosť 12/2015 

Príjmy kapitálového rozpočtu: 183175,00 40000,00 40000,00 

Multifunkčné ihrisko 183175,00 40000,00 40000,00 



 

 

FINANČNÉ  OPERÁCIE v EUR 

Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie 
Schválený 

2015 

Upravený 

2015 

Skutočnosť 

12/2015 

Príjmové finančné operácie: 0,00 20732,50 20732,50 

453 Prostriedky z prebytku minulého roka  0,00 20732,50 20732,50 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 

 

Bežný rozpočet – výdavky v EUR 

Názov položky podľa funkčnej klasifikácie 
Schválený 

2015 

Upravený 

2015 

Skutočnosť 

12/2015 

01. Všeobecné verejné služby  166580,00 227395,44 227395,44 

02.  Obrana 90,00 80,40 80,40 

05 Ochrana životného prostredia 32000,00 25429,45 25429,45 

06. Bývanie a občianska vybavenosť 12900,00 19619,34 19619,34 

07. Zdravotníctvo 1500,00 1371,51 1371,51 

08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo 9700,00 24168,41 24168,41 

09. Vzdelávanie 109360,00 121617,77 121617,77 

10 Sociálne zabezpečenie 2300,00 1870,70 1870,70 

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM: 334430,00 347570 421553,02 

 

a) Všeobecné verejné služby 

- obec vnútorná správa zahŕňa výdavky na energiu administratívnej budovy, kancelárske 

potreby     poštovné známky, poplatky za telefón v pevnej sieti a mobilný telefón, 

cestovné výdavky, voda ,vývoz fekálií, reprezentačné, kolky, právne služby, poplatky 

bankám, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, všeobecný 

materiál, knihy, časopisy, noviny, dopravné, údržba budov, softwéru, priestorov, 

prevádzkových strojov a prístrojov, nájomné za pozemky, 

školenia, propagácia, všeobecné a špeciálne služby, poistenie budov, mzdy administratívnych 

pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu a odmeny poslancov 

a členom komisií, výdavky pri voľbách  a  výdavky na matriku – materiál. 

 

  

b) Obrana 

- civilná ochrana, vo výdavkoch je zahrnutá odmena skladníka CO na základe dohody, ktorá 

je refundovaná z obvodného úradu, krízového oddelenia. Mzdy a odvody zamestnancov na 

odvodňovacích prácach z ÚPSVaR. 

 

c)  Komunikácie 

- údržba, materiál 

 

d)  Ekonomická oblasť 

-výdavky zahŕňajú elektrickú energiu, plyn, vodu drobné údržby budov okrem  obecného 

úradu, služby, poistné 

 



      e) Ochrana životného prostredia 

   - výdavky na vývoz, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu, drobných stavebných od-                     

separovaný zber, rozbory vôd, nákup smetných nádob. 

 

 d) Bývanie a občianska vybavenosť 

  -výdavky na nájomné obecné byty poplatky za vodu, stočné, poistné budov, údržba a služby, 

 elektrickú energiu spoločné priestory, verejné osvetlenie- elektrická energia, údržba. 

 

 e) Zdravotníctvo 

 - zahŕňa výdavky na zdravotné stredisko a to údržbu,  energie, materiál. 

 

 f) Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

 - obec má v rozpočte zahrnuté výdavky na vodu a elektrickú energiu štadiónu  OŠK 

 materiál, služby, poistné budov, dotácia pre činnosť obecného športového klubu, 

      kultúrny dom – energie, voda, plyn materiál, služby, údržba kultúrneho zariadenia, poistné 

      budovy, miestny rozhlas – údržba, dom smútku – elektrická energia, voda, materiál, údržba a  

      poistné budovy, cintorín, transfery občianskym organizáciám a združeniam. 

 

      g)Vzdelávanie 

      - zahŕňa výdavky na školenie zamestnancov, školenie BOZP, výdavky základnej školy, 

materskej      školy, školského klubu detí a školskú jedáleň. 

 

      h) Sociálne zabezpečenie                         

      - zahŕňa  výdavky jednotlivcom v hmotnej núdzi  

 

 

 

 

 

FINANČNÉ  OPERÁCIE v EUR 

Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie 
Schválený 

2015 

Upravený 

2015 
Skutočnosť 12/2015 

Výdavkové finančné operácie: 46260,00 46675,93 46675,93 

821 Splácanie dlhodobých úverov 46260,00 46675,93 46675,93 

 

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v  EUR 

Názov položky podľa ekonomickej 

klasifikácie Schválený 

2015 

 

 

Upravený 

2015 

 

 

Skutočnosť 12/2015 

Výdavky kapitálového rozpočtu: 206816,00 63209,51 63209,51 

Multifunkčné ihrisko 192816,00 60459,51 60459,51 

Dom smútku 14000,00 2750,00 2750,00 



 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Druh rozpočtu 
Schválený 

2015 

Upravený  

2015 

Skutočnosť 

12/2015 

príjmy bežného rozpočtu 
  746285,00 806955,73 806955,73          

výdavky bežného rozpočtu 
  334430,00 421553,02 421553,02 

  

prebytok bežného rozpočtu +411855,00 +385402,71 +385402,71  

príjmy kapitálového rozpočtu 
  183175,00 40000,00 40000,00 

výdavky kapitálového rozpočtu 
  206816,00 63209,51 63209,51 

schodok kapitálového rozpočtu -23641 -23209,51 -23209,51 

finančné operácie príjmové 0,00 20732,50 20732,50 

finančné operácie výdavkové 46260,00 46675,93 46675,93 

  

rozdiel finančných operácií -46260,00 -25943,43 -25943,43 

CELKOVÝ  STAV  ROZPOČTU : +341954,00 +336249,77 +336249,77 

 

 

REKAPITULÁCIA rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015: 
 

 

 

Názov položky 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Príjmy celkom 929460,00 867688,23 867688,23 

 príjmy bežného rozpočtu 746285,00 806955,73 806955,73 

 príjmy kapitálového rozpočtu 183175,00 40000,00 40000,00 

 finančné operácie príjmové 0,00 20732,50 20732,50 

Výdavky celkom 587506,00 531438,46 531438,46 

 výdavky bežného rozpočtu 334430,00 421553,02 421553,02 

 výdavky kapitálového rozpočtu 206816,00 63209,51 63209,51 

 finančné operácie výdavkové 46260,00 46675,93 46675,93 

Výsledok rozpočtového hospodárenia 

obce za rok 2015 – prebytok: 
341954,00 336249,77 336249,77 



Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia 
 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm.b/ a c/ a § 10 ods. 3 

písm.a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších  predpisov je : 

     

Celkové príjmy  k 31.12.2015                        Bežné  príjmy                       806955,73 €  

                                                                                 Kapitálové príjmy                    40000,00 €                                                                         

                                                                                Bežné príjmy RO (ZŠ)                  937,50€   

                                                                                PRÍJMY CELKOM              847893,23 € 

 

Celkové výdavky  k 31.12.2015                          Bežné výdavky                     421553,02 €  
                                                                                Kapitálové výdavky                63209,51 €                                                                                                                                                                                          

Bežné výdavky RO (ZŠ)         337187,27€ 

                                                                                VÝDAVKY CELKOM       821949,80 € 

 

Výsledok  rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške            +25943,43 € 
 

 

Bežné príjmy Bežné výdavky Prebytok  

807893,23 758740,29 49152,94 

Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Schodok 

40000,00 63209,51 23209,51 

Príjmy Výdavky Prebytok 

847893,23 821949,80 25943,43 

 

Obec Mojzesovo dosiahla za rok 2015 prebytkový bežný rozpočet vo výške 49152,94 € 

a schodkový kapitálový rozpočet vo výške 23209,51 €. Na základe uvedenej skutočnosti obec 

dosiahla celkový prebytok vo výške 25943,43 €.   

 

Výsledok hospodárenia v účtovníctve 

 

    Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák č. 431/2002 Z.z o účtovníctva 

v znení nek. predpisov a Opatrenia MF SR č. 25755/2007-31 a MF 16786/2007-31 ako 

rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch 

účtovej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. 

Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy. 

 

     Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2015 takúto výšku výsledku 

hospodárenia za účtovné obdobie roka 2015: 

 

Výnosy:                                                            600029,32 €                        

Náklady:                                           605878,36 € 

Výsledok hospodárenia / strata /                  - 5849,04 € 



Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2015 vo výške -5849,04 € bude zaúčtovaný 

nasledovne: MD 428/D 431.  

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

a)      Rezervný fond 

 
     V súlade s ust. § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obce vytvára 

rezervný fond vo výške 10 % z prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka zisteného podľa § 16 

ods. 6 cit. Zákona. O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

 
     Vzhľadom na hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2015, obci vyplýva povinnosť min. tvorby 

rezervného  fondu vo výške 2594,34 €.  

Počiatočný stav RF k 1.1.2015                  2469,00 € 

Povinný prídel za rok 2015                       2594,34 €  

Čerpanie v roku 2015                                      0,00 € 

Konečný stav RF k 31.12.2015                  5063,34 € 

 

 

b) Sociálny fond 

 

      Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 

tvorí a používa sociálny fond.  

Vedie sa na samostatnom bankovom účte.  

 

     Zdrojmi sociálneho fondu sú: 

- povinný prídel vo výške 1% zo základu podľa ust.  § 4 ods.1 zákona o SF 

- ďalšie zdroje podľa ust.  § 4 ods.2 zákona o SF 

   

 

Počiatočný stav SF k 1.1.2015                   329,47€ 

Povinný prídel za rok 2015                        714,48 €  

Čerpanie v roku 2015                                 803,60€ 

Konečný stav SF k 31.12.2015                 240,35€ 

 

     Sociálny fond sa používa pre zamestnancov obce na stravovanie. 

  

Bilancia peňažných prostriedkov obce Mojzesovo  

                  Názov účtu Číslo účtu 
Číslo 

výpisu 

Stav € k 

31.12.2015 

Základný bežný účet PB 2201379001/5600 180/2015 -17902,21 

Základný bežný účet VUB 172921172/0200 12/2015 37427,61 

Fondový účet VUB (ŠJ) 1659500454/0200 12/2015 1378,69 

Fondový účet SF VUB 11690172921172/0200 12/2015 216,95 

Peňažné prostriedky celkom:   21121,04€ 

Stav v pokladni k 31.12.2015 .............................. 0,00 EUR 



 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Majetok spolu 2346799,26 2287738,94 

Neobežný majetok spolu 1897801,88 1819718,66 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 10855,00 6907,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1629093,77 1554958,55 

Dlhodobý finančný majetok 257853,11 257853,11 

Obežný majetok spolu 447260,18 466613,12 

z toho :   

Zásoby 160,01 585,10 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 401245,62 391482,66 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  23520,18 20876,52 

Finančné účty  22334,37 53668,84 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0  

Časové rozlíšenie  1737,20 1407,16 

 

P A S Í V A  

  Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2346799,26 2287738,94 

Vlastné imanie  903453,41 879196,61 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  -1713,21 -1713,21 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  905166,62 898909,82 

Záväzky 516489,54 528393,01 

z toho :   

Rezervy  1360 1360 



Zúčtovanie medzi subjektami VS 2252,39 28677,36 

Dlhodobé záväzky 332643,45 305128,40 

Krátkodobé záväzky 42000,28 70119,70 

Bankové úvery a výpomoci 138233,42 123107,55 

Časové rozlíšenie 926856,31 862149,32 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 
Obec Mojzesovo eviduje k 31.12.2015 tieto záväzky  

 

- voči bankám –  

zostatky nesplatených  úverov: 

 

- úver na infraštruktúru pri výstavbe bytoviek                          8870,34 €   splatný    15.7.2017 

- úver na výstavbu bytoviek zo ŠFRB                                   318666,13 €   splatný    31.8.2036 

- investičný úver – presun MŠ do ZŠ                                     39935,00  €   splatný    26.1.1921 

- úver na ŠJ a FA OPEN DOOR                                            56400,00 €    splatný     27.5.2019 

 

- voči dodávateľom                     8222,44 EUR 

- voči zamestnancom                     10980,54 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 8564,98 EUR 

ostatné 

   

 

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií 
 

Obec Mojzesovo nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. 

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Žiadateľ dotácie 

 

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

MO Slovenský zväz záhradkárov Mojzesovo 1000,00 1000,00 0 

Poľovnícke združenie Mojzesovo 800,00 800,00 0 

MO slovenského orla 500,00 500,00 0 

Obecný športový klub Mojzesovo 9860,00 9840,00 20,00 

Folklórny súbor KLNKA 500,00 411,40 0 



 

 

10. Podnikateľská činnosť   
 

Obec Mojzesovo nemá žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

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

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

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

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

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

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

 

a) Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie  ZŠ Mojzesovo – Černík 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Obec Mojzesovo prijala v roku 2015 FP zo štátneho rozpočtu a sú uvedené v bode 2. Rozbor 

plnenia príjmov za rok 2015 – granty, dotácie, transfery.   

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

       Obec Mojzesovo  neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec Mojzesovo v roku 2015 neposkytla FO žiadnej obci, ani neprijala FP od žiadnej 

obci. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec Mojzesovo dostala z VUC v roku 2015 FP na podporu športu 600 € a na podporu 

kultúry 900 €. 

 

Názov položky Schválený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2015 

Príjmy ZŠ 900,00 937,50 

Výdavky ZŠ 342570,00 337187,27 



 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         

 
Obec Mojzesovo zostavuje rozpočet obce bez programovej štruktúry.  

 

Vypracovala: Katarína Uhríková 

 

 

V Mojzesove dňa 9.5.2016 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Jozef Čunderlík 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

Vyvesený dňa:   30.5.2016 

Zvesený dňa:     

 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 2594,34 EUR. 
 

 


