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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 2015.
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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2014 uznesením č. 8/2014.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 19.3.2015 uznesením č. 1/2015
- druhá zmena schválená dňa 12.6.2015 uznesením č. 2/2015
- tretia zmena schválená dňa 27.8.2015 uznesením č. 3/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 19.11.2015 uznesením č. 4/2015
- piata zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 5/2015
V rozpočte boli štyrikrát vykonané povolené presuny finančných prostriedkov medzi poloţkami
a sedem úprav rozpočtu v zmysle oznámení o poskytnutí účelových finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu a EÚ.
Rozpočet obce k 31.12.2015

407 526,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
534 483,12

386 826,00
0,00
20 000,00
700,00
407 526,00

513 808,01
0,00
20 000,00
675,11
534 483,12

236 026,00
22 000,00
30 000,00
119 500,00
407 526,00

351 929,17
24 325,00
30 000,00
128 228,95
534 483,12

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
534 483,12

Skutočnosť k 31.12.2015
527 096,89

% plnenia
99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 534 483,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
527 096,89 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2015
513 808,01

Skutočnosť k 31.12.2015
508 304,74

% plnenia
99

Z rozpočtovaných beţných príjmov 513 808,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
508 304,74 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
263 097,89

Skutočnosť k 31.12.2015
260 552,16

% plnenia
99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 207 893,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 207 892,55 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 31 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 31 622,98 EUR, čo
je 99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 896,10 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 16 527,84 EUR a dane z bytov boli v sume 199,04 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 30 882,34 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 740,64 EUR. K 31.12.2015
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 691,73 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 432,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 432,91 EUR, čo je 100
% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 414,58 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
18.33 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 5,84 EUR.
Daň za ubytovanie - pobyt
Z rozpočtovaných 7 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4 920,50 EUR, čo je
70 % plnenie. Na dani z ubytovania bude obec vymáhať neuhradenú pohľadávku daňovou
exekúciou.
Daň za uţívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 521,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 469,- EUR, čo je 90 %
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 15 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 15 214,22 EUR, čo je
98 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 10 809,20 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 4 405,02 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO a DSO v sume
13 721,22 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
34 303,00

Skutočnosť k 31.12.2015
31 916,99

% plnenia
92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 900,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 439,67 EUR, čo je
76 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov a priestorov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 30 173,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 27 776,20 EUR, čo je
92 % plnenie. V tom príjem zo stočného bol v sume 15 798,72 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 11 143,80 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4 654,92 EUR. K 31.12.2015
obec eviduje pohľadávky na stočnom v sume 17 210,47 EUR
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
2 230,00

Skutočnosť k 31.12.2015
2 211,59

% plnenia
99

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 230,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 211,59 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované úroky z vkladov v sume 31,59 EUR a
rozpočtované príjmy z dobropisov 2 180,- EUR.
d) Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 216 407,12 EUR bol skutočný príjem vo výške
216 325,12 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR, Poprad
ÚPSVaR, Poprad
ÚPSVaR, Poprad
Okresný úrad Prešov
ÚPSVaR, Poprad
Okresný úrad Poprad
ÚPSVaR, Poprad
Environmentálny fond, Bratislava
ÚPSVaR, Poprad 85%
ÚPSVaR, Poprad 15 %
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Obvodný úrad Prešov
MV SR, Bratislava
Okresný úrad ŢP Prešov
Min.dopravy,výstavby a RR

Okresný úrad Prešov

Suma v EUR
6 289,12
2 691,15
547,80
294,84
31 336,04
486,25
2 040,97
92 723,00
3 874,26
683,69
70 919,00
1 350,00
814,00
1 731,00
269,61
63,10
35,29
176

Účel
Prídavky na deti
Stravné pre deti v HN
Školské pomôcky pre deti v HN
Vojnové hroby
Osobitný príjemca
Dotácia na referendum
Na aktivačnú činnosť zo ŠR
Dotácia:“Sanácia čiernych skládok“

Na aktivačnú činnosť zo ESF
Na aktivačnú činnosť zo ŠR
Základná škola
Vzdelávacie poukazy
Pre 5-ročné deti
Pre deti zo soc. znevýhod. prostredia

Register obyvateľov
Starostlivosť o ţivotné prostredie
Miestne komunikácie a účel. komunik.

Dotácia na učebnice
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
0,00
0,00
Kapitálové príjmy obec v roku 2015 nerozpočtovala.

% plnenia
0

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Obec v roku 2015 nerozpočtovala predaj budov ani bytov.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
V roku 2015 obec nemala ţiaden príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
0,00
Obec v roku 2015 neprijala ţiadne kapitálové granty a transfery.

Účel

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
20 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
18 117,04

% plnenia
91

Z rozpočtovaných finančných príjmov 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
18 117,04 EUR, čo predstavuje 81 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2014 zo dňa 30.12.2014 bol schválený rozpočet,
v ktorom bolo schválené pouţitie rezervného fondu v sume 20 000,00 EUR na stavbu
Kanalizačný prepoj ulíc Druţstevná a Lúčna. V skutočnosti bolo plnenie v sume 18 117,04 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2015
675,11

Skutočnosť k 31.12.2015
675,11

% plnenia
100

Z rozpočtovaných beţných príjmov 675,11 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
675,11 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V obci je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou len Základná škola s materskou
školou Gerlachov a tieto beţné príjmy sú príjmom školy za školné, dobropisy a ostatné príjmy.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0

Základná škola s materskou školou Gerlachov v roku 2016 nemala ţiadne kapitálové príjmy.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
534 483,12

Skutočnosť k 31.12.2015
480 714,98

% čerpania
89,94

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 534 483,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 480 714,98 EUR, čo predstavuje 89,94 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2015
351 929,17

Skutočnosť k 31.12.2015
300 888,60

% čerpania
85,50

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 351 929,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 300 888,60 EUR, čo predstavuje 85,50 % čerpanie.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 63 180,36 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 58 814,08 EUR,
čo je 93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov
a transfer na mzdové prostriedky za ŢP, REGOB a CDaMK .
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 24 150,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 21 847,44 EUR,
čo je 90 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 208 923,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 169 603,46
EUR, čo je 81 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých kapitól OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných 45 175,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 43 869,88 EUR,
čo predstavuje 97 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 10 500,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 7 391,24 EUR,
čo predstavuje 70 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
24 325,00

Skutočnosť k 31.12.2015
22 367,44

% čerpania
91,95

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 24 325,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 22 367,44 EUR, čo predstavuje 91,95 % čerpanie.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Merná šachta na ČOV
Z rozpočtovaných 3 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2 970,- EUR, čo
predstavuje 99 % čerpanie.
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b) Kanalizačný prepoj ulíc Druţstevná a Lúčna
Z rozpočtovaných 20 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 18 117,04 EUR,
čo predstavuje 91 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
30 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
30 000,00

% čerpania
100

Z rozpočtovaných 30 000,- EUR na splácanie istiny z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 30 000,- EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2015
128 228,95

Skutočnosť k 31.12.2015
127 458,94

% čerpania
99,40

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 128 228,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 127 458,94 EUR, čo predstavuje 99,40 % čerpanie.
V obci je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou len Základná škola s materskou
školou Gerlachov a tieto beţné výdavky sú výdavkami základnej školy, materskej školy
a školských zariadení.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% čerpania
0

Základná škola s materskou školou Gerlachov v roku 2016 nemala ţiadne kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
508 979,85
508 304,74
675,11

428 347,54
300 888,60
127 458,94

80 632,31
0,00
0,00
0,00

22 367,44
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z toho : kapitálové výdavky obce

22 367,44

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-22 367,44
58 264,87
0,00
58 264,87

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

18 117,04

Výdavky z finančných operácií

30 000,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-11 882,96
527 096,89
480 714,98
46 381,91

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 46 381,91 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, navrhujeme pouţiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume
46 381,91 EUR.
- Zostatok finančných operácií v sume
0,00 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2015 vo výške 46 381,91 EUR.

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie rezervného fondu v zmysle
schváleného rozpočtu
uznesením č.8/2014 zo dňa 30.12.2014
na obstaranie stavby Kanalizačný prepoj ulíc
Druţstevná a Lúčna
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
96 833,27
26 013,69
0,00

-

18 117,04

0,00
0,00
104 729,92
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Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu pracovnej sily
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
270,05
489,53
0,00
-337,50
-300,00
0,00
122,08

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

1 045 590,95

1 374 727,25

876 981,72

1 165 184,15

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

763 637,87

1 051 840,30

Dlhodobý finančný majetok

113 343,85

113 343,85

Obeţný majetok spolu

167 395,13

208 554,50

Zásoby

12 375,21

11 080,30

Zúčtovanie medzi subjektami VS

11 294,05

10 913,70

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

19 506,60

33 986,54

Finančné účty

124 219,27

152 573,96

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 214,10

988,60

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

1 045 590,95

1 123 448,81

Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
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Vlastné imanie

758 905,29

777 952,43

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

758 905,29

777 952,43

Záväzky

243 730,85

211 124,60

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

270,05

122,08

Krátkodobé záväzky

12 915,33

10 457,05

Bankové úvery a výpomoci

228 945,47

198 945,47

Časové rozlíšenie

42 954,81

134 371,78

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

198 945,47
0,00
2 983,29
0,00
3 224,58
4 229,03
20,15

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o eurofondy úvere na stavbu Revitalizácia
centra obce. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky úveru a úrokov sú mesačné.
V roku 2015 obec zníţila úver mesačnými splátkami o sumu 30 000,- €. Záväzky voči
dodávateľom, zamestnancom a ostatným organizáciám štátnej správy a odborom boli uhradené
v mesiaci január 2016.
Poskytovateľ
úveru

Účel

Prima banka Revitalizácia obce
Slovensko Gerlachov

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku

299 445,47

3,051%p.a.

Zabezpečenie úveru

Zostatok
k 31.12.2015

Splatnosť

Bianco
zmenka

198 945,47

r. 2022

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
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Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Gerlachov právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných sluţieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
-1-

Telovýchovná jednota - beţné výdavky na
stolnotenisový turnaj
Telovýchovná jednota - beţné výdavky na
futbalový turnaj
Horský kros Gerlach –beţné výdavky na
preteky v behu do vrchu Gerlach
OZ Návraty - beţné výdavky na súťaţ
o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Telovýchovná jednota - beţné výdavky na
preteky na kolieskových korčuliach
Telovýchovná jednota - beţné výdavky na
lyţiarske preteky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

200 EUR

200 EUR

0

400 EUR

400 EUR

0

1000 EUR

1000 EUR

0

100 EUR

98,40 EUR

1,60

400 EUR

400 EUR

0

1000 EUR

1000 EUR

0

-4-

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Gerlachov.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá ţiadne podnikateľské aktivity.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
zaloţeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a zaloţeným právnickým osobám

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

12

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Gerlachov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

49 291,00

49 229,99

61,01

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ s MŠ Gerlachov
Transfer predškoláci
Transfer na VP
Transfer pre ţiakov zo SZP
Transfer na stravu
Transfer na školské pomôcky
Transfer na učebnnice

70 919,00
814,00
1 350,00
1 731,00
2 691,15
547,80
176,00

70 919,00
814,00
1 350,00
1 731,00
2 691,15
547,80
176,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- obec nezriadila ţiadnu príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám:
-

obec nemá zaloţené právnické osoby

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

MV SR

Evidencia obyvateľstva

269,61

269,61

0,00

OÚ ŢP Prešov

Ochrany prírody, ovzdušia,vody

63,10

63,10

0,00

MDVaRR

MK a účelová komuníkácie

35,29

35,29

0,00

Okr. úrad

Vojnové hroby

294,84

294,84

0,00

Okr. úrad

Dotácia na voľby NRSR

486,25

486,25

0,00

ÚPSVaR

Prídavky na deti

6 289,12

6 289,12

0,00

ÚPSVaR

Osobitný príjemca

31 336,04

31 336,04

0,00

ÚPSVaR

Na aktivačnú činnosť z EÚ

3 874,26

3 874,26

0,00

ÚPSVaR

Na aktivačnú činnosť z NUP

683,69

683,69

0,00
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ÚPSVaR

Na aktivačnú činnosť zo ŠR

2 040,97

2 040,97

0,00

Environmentálnyfond

Sanácia čiernych skládok

92 325,12

92 325,12

0,00

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Mesto Svit

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

650,00

650,00

0,00

Obec v roku 2015 poskytla finančné prostriedky vo výške 650,- € na záujmové vzdelávanie detí
vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Gerlachov, ktoré navštevujú CVČ
vo Svite.
Obec v roku 2015 neprijala od inej obce ţiadne finančné prostriedky.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2015 od VÚC neprijala ani neposkytla ţiadne finančné prostriedky.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Uznesením č.1/2014 Obecného zastupiteľstva v Gerlachove, konaného dňa 06. 02. 2014 sa
schválila moţnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, v zmysle
§ 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších zmien a
doplnkov. Obec ani v roku 2015 neuplatňovala pri zostavení rozpočtu programovú štruktúru.
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