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1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2014 na rok 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený pre obec ako prebytkový, kapitálový rozpočet nulový , finančné operácie ako schodkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014 uznesením č. 11/2/2014
Rozpočet obce bol zmenený:
rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 31.3.2015
- rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 30.6.2015
- rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 30.9.2015
- úprava rozpočtu zo dňa 09.12.2015 uznesenie č.27/8/2015

Rozpočet obce k 31.12.2015

144 700,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
290 970,00

144 700,00
0,00

163 483,00
5 000,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

0,00
144 700,00

122 487,00
290 970,00

129 395,00
0,00
15 305,00
0

149 559,00
129 935,00
11 476,00
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €
Rozpočet na rok 2015
290 970,00

Skutočnosť k 31.12.2015
303 521,21

% plnenia
104

Z rozpočtovaných celkových príjmov 290 970,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
303 521,21 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
163 483,00

Skutočnosť k 31.12.2015
171 000,35

% plnenia
105

Z rozpočtovaných bežných príjmov 163 483,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 171 000,35 EUR, čo predstavuje 105 % plnenie.
1A) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
137 610,00

Skutočnosť k 31.12.2015
141 816,22

% plnenia
103

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 125 580,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 126 788,82 €, čo predstavuje plnenie na 101 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 8 200,00 € bol € skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 11 055,28 €, čo je 135 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5 614,97 €, dane zo stavieb boli vo výške 3 637,53 € a .
Za rozpočtový rok bolo uhradených 9 252,50 €, za nedoplatky z minulých rokov 84,43 €. Daň vybraná
vopred 606,66 € pozemky a
1 196,12 € stavby. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške – pozemky
262,07 €, stavby 119,66 € .
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 330,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 310,00 €, čo je 94 % plnenie. Za
rozpočtový rok bolo uhradených 310,00 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €. K 31.12.2015 obec
eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 5 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 0 €, čo je 0 % plnenie. Za rozpočtový
rok bolo uhradených 0 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na
dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 0 €.
e) Daň za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 3 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 3 662,12 €, čo je 105 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 3662,12 €, za nedoplatky z minulých rokov 0 €.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad vo výške 282,12 €.

1B) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
3 456,00

Skutočnosť k 31.12.2015
6 964,13

% plnenia
202

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 251,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 170,00 €, čo je 68 % plnenie. Ide
o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 985,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 1 749,39 €, čo je 88 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za porušenie predpisov vo výške 55,00 €, zo správnych poplatkov,
ktoré sú vo výške 751 €, príjmy za stravné vo výške 460,39 €, príjmy z poplatkov za MŠ a ŠKD 483,00 €.

c) Úroky z vkladov a ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 1200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 5 044,74 €, čo je 420 %
plnenie. Príjmy úroky z vkladov , ktoré sú vo výške 0,00 €, príjmy z recyklačného fondu 0 €, vrátky – 1
244,74 €, a mylná platba 3800,00 €.

1C) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2015
22 417,00

Skutočnosť k 31.12.2015
22 220,00

% plnenia
99

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €. Účel
1.MF SR
173,25 Decentralizačná dotácia
2.Krajský školský úrad
760,00 Vzdelávanie MŠ
3.Obvodný úrad Svidník
640,00 Referendum
4.UPSVaR DS § 52 a
643,63 DS § 52a
5.UPSVaR AČ §52
1 522,39 AČ § 52
6.
21,84Vojnové hroby
7.Krajský školský úrad
55,00 Príspevok na učebnice
8.Krajský školský úrad
17 059,00 Prenesené kompetencie

9.Krajský školský úrad
222,00 Vzdelávacie poukazy
10.
1 122,89Povodňové záchranné práce
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
5000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
5000,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5
000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

2A) Granty a transfery
a) Príjem z prostriedkov EU:
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 0 €, čo je 0 % plnenie.
b) Príjem zo štátneho rozpočtu:
Z rozpočtovaných 5000 € - Situačná prevencia - kamerový systém bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo
výške 5000 €, čo je 100 % plnenie.

2B ) Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 0 €, čo je 0 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
122 487,00
127 520,96
104
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 116,66 € z vlastných príjmov z min. rokov ,
kap. príjmov z min.roku - Situačná prevencia - kamerový systém vo výške 5000 €.
Príjem krátkodobý úver / kontokorent – mínusový zostatok na bankovom účte / vo výške 34,62 €.
Krátkodobá návratná finančná výpomoc RIMI SECURITY vo výške 122 369,68 €- financovanie
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci , ktoré budú refundované poskytovateľom NFP
Ministerstvom hospodárstva SR vo výške 116 211,21 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v €
Rozpočet na rok 2015
290 970,00

Skutočnosť k 31.12.2015
301 983,30

% plnenia
104

Skutočnosť k 31.12.2015
157 960,15

% plnenia
106

1. Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2015
149 559,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 149 559,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 157
960,15 EUR, čo predstavuje 106 % čerpanie

v tom v € :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančný a rozpočtová oblasť
Všeobecné
verejné
služby
referendum
Transakcie verejného dlhu
Civilná ochrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačne a športové služby
Kultúrne služby
Nábož. a iné spoločenské služby
Vzdelávanie
Ďalšie soc. služby - staroba
Sociálne zapezpečenie
spolu

–

Rozpočet
61 263,00
1 000,00
640,00

Skutočnosť
64 020,17
1 635,84
640,00

% plnenia
105
164
100

3310,00
0
785,00
2007,00
2950,00
250,00
1500,00
4 510,0
3 000,00
1021,00
622,00
65 591,00
0
1 110,00
149 559,00

2 686,76
0
716,62
418,45
4099,27
317,65
1936,69
7 333,00
2 621,30
1210,64
125,11
69 898,64
0
0
157 961,15

81
0
91
21
139
127
129
163
87
119
20
107
0
0
106

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 74 040,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 77 117,84 €, čo je 104 %
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ,ZŠ,MŠ, ŠJ, ŠKD.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 25 364,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 29 791,42 €, čo je 117 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov, členov komisií volieb za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 41 825,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 44 032,93 €, čo je 105 %
čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom , dohody o vykonaní práce,
náklady spojené s voľbami a ostatné tovary a služby .
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5 020,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 4 331,20 €, čo predstavuje
86 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 3310,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 vo výške 2686,76 €, čo
predstavuje 81 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
129 935,00
134 894,59
104
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 129 935,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
134 894,59 EUR, čo predstavuje 104 % čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Kamerový systém obce – 01.1.1.6 713004 z 0
roku 2014
Kamerový systém obce – 01.1.1.6 713004
5000,00
Kamerový systém obce - vlastné prostr.
2565,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce 122 370,00
06.4.0 717002
Spolu
129 935,00

Skutočnosť
5000,00

v €
% plnenia

5000,00
2524,91
122 369,68

100
98
100

134894,59

104

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie:
- „Kamerový systém obce “ ........................................................ 5000,00 € ,
Finančné prostriedky na kap. výdavky boli prijaté zo ŠR v r. 2014, výdavky boli realizované v roku
2015
Kamerový systém obce “ ........................................................ 5000,00 € ,
Finančné prostriedky na kap. výdavky boli prijaté zo ŠR
Spoluúčasť obce na tých výdavkov - Kamerový systém bola vo výške 2 524,91 €

b) Verejné osvetlenie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
vo výške
122 369,68 €, ktoré v r. 2015 bolo zrealizované /použité prostriedky z krátkodobej
návratnej výpomoci / a refundácia faktúry bude zrealizovaná v r. 2016 vo výške 116
211,21 € :

3. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
11 476,00
9 128,56
80
Z rozpočtovaných 11 476,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 – 9 128,56 € na splácanie istiny
z prijatých úverov vo výške 3 780,00 € a splátka návratných fin. výpomoci 5 348,56 čo predstavuje
80 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015

D
E

Položky rozpočtu / skutočnosť
k 31.12.2015/
Bežné príjmy (BP) obce
Bežné výdavky (BV) obce
Výsledok bežného hospodárenia
Kapitálové príjmy (KP) obce
Kapitálové výdavky (KV) obce
Výsledok kapitálového hospodárenia
Výsledok bežného a kapitálového
hospodárenia (A+B)
Finančné operácie príjmové (FOP)
Finančné operácie výdavkové (FOV)
Výsledok finančných operácií
Celkový výsledok hospodárenia (C+D)

F

Doplňujúce informácie
Nevyčerpané bežné dotácie zo ŠR, použite do
31.3. nasled roku
Nevyčerpané kapitálové dotácie zo ŠR z r.2014,
použite do 31.12. 2015
Spolu nevyčerpané dotácie zo ŠR

A

B
C

G

Príjmové finančné operácie - spolu
z toho: použitie rezervného fondu (položka EK
454001)
použitie účelových fondov (položka EK
454002)
Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho
roka (položka EK 453 - zostatok z min rokov)
Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho
roka (položka EK 453 - zostatok z min.roku z
kap.príjmov / dotácia kamerový systém
čerpanie bankové úveru - pripísaný na účet(
položka EK 513001- kontokorent)
prijatie pôžičky a návratné finančné
výpomoci, resp. splátok (položka EK 514002)

H

Výdavkové finančné operácie - spolu
z toho: splátky bankového úveru (položka EK
821005
splátky ŠFRB (položka EK 821007)
splátky finančného prenájmu (položka EK
824) - lízing
Splátka návratnej fin.výpomoci (položka
EK 821006)

2015
171 000,35
157 960,15
13 040,20
5000,00
134 894,59
-129 894,59
-116 854,39
127 520,96
9 128,56
118 392,40
1 537,01

0
5000,00
0

127 520,96
0
0
116,66

5000,00
34,62
122 369,68
9 128,56
3780,00
0
0
5348,56

Za rozpočtový rok 2015 bol zistený výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia schodok
-116 854,39 EUR 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.
Obec výdavky kapitálového rozpočtu v sume 134 894,59 EUR kryla z prijatých dotácií v sume 5 000 €
zo ŠR, zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka z kap.príjmov / dotácia kamerový systém 5
000,00 €, prijatá návratná finančná výpomoci na financovanie Rekonštrukcie verejného osvetlenia /
nebola refundovaná z EFRR / 122 369,68 €, z bežného rozpočtu 2 524,91 € .
Celkom výsledkom bežného a kapitálového hospodárenia vykazuje schodok 116 854,39 EUR .
Schodok rozpočtu v sume 116 854,39 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :
- z finančných operácií
116 854,39
EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v €
ZS k 1.1.2015
53,99
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky /úroky /
Úbytky - použitie rezervného fondu :

11,58
0
0

- ostatné úbytky /poplatky banke/
KZ k 31.12.2015

0
65,57

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel – 0,6-1 %
- povinný prídel - ....... %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015.

Suma v €
409,69
383,34
0
0
126,00
0
0
87,48
579,55

Nevyčerpaný soc. fond plánujeme použiť podľa dohody so zamestnancami a na príspevok na stravu.

Stav finančných prostriedkov:
názov účtu - údaje v
EUR
číslo účtu
Prima banka, BJ
3621375001
Prima banka, BJ
3621372003
VÚB , a.s. Giraltovce
16728522
VÚB , a.s. GiraltovceŠJ
1640553257
VÚB , a.s. Giraltovce
–ZŠ
1640534953
spolu bankové účty
podľa výpisov
pokladnica + ceniny
Celkom účty
bežného
financovania
DEXIA - fondový (RF) 3621377007
VÚB - SF
1572440751
Celkom bankové
výpisy
VUB-kontokorent
/kr.ú
DEXIA – BJ - úver
3621373006

kód
banky
5600
5600
O200

k
31.12.2015
427,93
0,00
974,34

O200

16,22

O200

0,00
1 418,49
0,00

5600
O200

1 418,49
65,57
144,17
1 628,23

5600

34,62
85 225,71

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

ZS k 1.1.2015
1 285 918,19

KZ k 31.12.2015
1 395 506,58

0
1 285 918,19
0
5 877,97

0
1395 506,58
0
2 280,58
0,00

0,00
Zúčtovanie medzi sub.v.správy
Pohľadávky dlhodobé
Pohľadávky krátkodobé
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Časové rozlíšenie
Prechodné účty aktív
SPOLU

0
0
612,70
5 265,27
0
343,39

0,00
0
668,85
1 611,73
0
264,55

1 292 139,55

1 398 051,71

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subj.v.správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Časové rozlíšenie nákladov
SPOLU

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015
121 149,72

119 298,83

0
121 149,72
122 838,08
600,00
4566,47
409,69
19 780,78
97 481,14
1 048 151,75
1 292 139,55

0
119 298,83
232 695,56
600,00
0,00
579,55
20 804,59
210 711,42
1 046 057,32
1 398 051,71

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015.
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
prijaté návratné fin.výpomoci
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom SP,ZP,DÚ a iné zaväz

85 260,33 €
125 451,09 €
1 057,32 €
0 €
11 515,52 €

1.Obec uzatvorila v roku 2009, Zmluvu o účte Dexia Komunál univerzálneho úveru. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2022, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov mesačné.
P.č.
1.
2.

Výška prijatého
úveru

Výška úroku Zabezpečenie úveru
1,15 % p.a. Vista bianco zmenka

Kontokorent /
mínus na bankovom
účte

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2015
85 225,71 26.10.2022
34,62 01/2016

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade s uznesením č. 17/2009 Telovýchovnej jednote Lúčka , DHZ
a cirkvi na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1Telovýchovná jednota - bežné výdavky
DHZ – bežné výdavky
Cirkvi - bežné výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015
-22 621,30 €
105 €
500 €

Suma použitých
Rozdiel
prostriedkov (stĺ.2 - stĺ.3 )
v roku 2015
-32 621,30 €
105 €
500 €

-40
0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s uznesením č. 17/2009.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VUC
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)

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá žiadne finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým
organizáciám
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:
Obec nemá žiadne finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. obchodným
spoločnostiam
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ Účelové určenie grantu,
Suma
Suma
Rozdiel
transferu uviesť : školstvo, poskytnutých
použitých
(stĺ.3 - stĺ.4 )
matrika, ....
prostriedkov prostriedkov
- bežné výdavky
v roku 2015
v roku 2015
-1- kapitálové výdavky
-5-2-3-4BV
školstvo
17 336,00
17 336,00
0
BV
Vzdelávanie MŠ
760,00
760,00
0
BV
Decentralizačná dotácia
173,25
173,25
0
BV
Referendum
640,00
640,00
0
BV
UPSVaR DS §52a
215,60
215,60
0
BV
UPSVaR AČ §52
1522,39
1522,39
0
BV
Povodňové záchranné práce
1122,89
1122,89
0
BV
Vojnové hroby
21,84
21,84
0
KV
Kamerový systém obce
5000,00
1000,00
-5000,00
z r.2014

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nemá
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nemá

10. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Lúčka v roku 2015 nemala vypracovaný programový rozpočet, podľa zákona č.426/2014 Z.z.
novela zákona o rozpočtových pravidlách obecné zastupiteľstvo rozhodlo o neuplatnení programovej
štruktúry v rozpočte obce

