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Uznesenie č. 229/300616-Z 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
  berie na vedomie 

a)  rozpočtové hospodárenie Obce Zemné za rok 2015 
 b)  stanovisko hlavnej kontrolórky  k záverečnému účtu obce Zemné za rok 2015 
 
Uznesenie č. 230/300616-Z 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
  schvaľuje 

a) Záverečný účet Obce Zemné  a celoročné hospodárenie 
b e z   v ý h r a d  

b) Záverečný účet Obce Zemné  za rok 2015 nasledovne: 
plnenie celkových príjmov vo výške    2 949 091,62 EUR 
čerpanie celkových výdavkov vo výške    2  881 367,17  EUR 
c) Vysporiadanie výsledku hospodárenia 
Prebytok rozpočtu v sume            67 724,45  EUR 
zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3písm a)a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách v zn. n.p.  
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZEMNÉ 
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZEMNÉ,  

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  
A/  berie na vedomie 
 A.1/  rozpočtové hospodárenie Obce Zemné za rok 2015 
 A.2/ stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
B/  schvaľuje 

I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 
b e z   v ý h r a d  

II.  Záverečný účet obce za rok 2015 nasledovne: 
 

                  plnenie celkových príjmov vo výške                           2  949 091,62 EUR
plnenie celkových výdavkov  vo výške                        2  881 367,17 EUR

 
Prebytok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  
č.583/2004 Z.z.:o rozpočtových pravidlách v zn.n.p. 
    

  
Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
Bežné  príjmy spolu 1 154 437,07
z toho : bežné príjmy obce  1 153 192,07

             bežné príjmy RO 1 245,00

Bežné výdavky spolu 1 055 256,42
z toho : bežné výdavky  obce  621 382,64

             bežné výdavky  RO 433873,78

Bežný rozpočet (prebytok) 99 180,65
Kapitálové  príjmy spolu 916 443,92
z toho : kapitálové  príjmy obce  916 443,92

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 1 776 836,66
z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 776 836,66

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  (schodok) -860 392,74
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -761 212,09

Vylúčenie z prebytku  
7 936,07

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu -769 148,16

Príjmy z finančných operácií 878 210,63

Výdavky z finančných operácií 49 274,09

,Rozdiel finančných operácií 
828 936,54

PRÍJMY SPOLU   2 949 091,62
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VÝDAVKY SPOLU  2  881 367,17,
Hospodárenie obce  67 724,45 
Vylúčenie z prebytku -828 936,54 
Upravené hospodárenie obce -769 148,16 

 
III.  Vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Prebytok rozpočtu v sume                                            67 724,45 EUR 
Prebytok rozpočtu v sume 67 724,45 EUR  zistený podľa ustanovenia §10 ods.  
3písm a)a b) zákona ( rozpočet obce a sa vnútorne člení na a) bežné príjmy a 
bežné výdavky  (bežný rozpočet)  a podľa písmena b) kapitálové prímy a 
kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) č.583/2004 Z..z. 
O rozpočtových pravidlách a v znení neskorších predpisov  
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. aň a b) citovaného zákona 
z prebytku vylučujú: 

Vylúčenie z prebytku                                                            7 936,07 EUR 
  v tom:  

a) vyčerpané prostriedky  zo štátneho rozpočtu  Základnej školy  A. Jedlika 
s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej) len ZŠ VJM),  účelovo určené na 
bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to na 
zamestnaneckú politiku na základe  zmluvy ÚPSVaR vo výške  330,67 € 

b) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu ZŠ VJM poskytnuté na  
b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške     23,00 € 
b.2) na prenesené kompetencie vo výške            7 564,00 € 

c) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu Základnej školy v Zemnom 
(ďalej len ZŠ VJS) poskytnuté na  
b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške      18,40 € 

 
IV.  Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia zistené z výkazu ziskov a strát  

r. 134 stl.(1) vo výške  54 587,59 €. 
Účtovný výsledok hospodárenia                                   54 587,59 EUR 

V súlade s účtovnou legislatívou sa  preúčtuje kladný výsledok hospodárenia na 
účte 431 – výsledok hospodárenia s účtom 428 – nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 
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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
 
1. Rozpočet obce na rok 2015  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  je     rozpočet obce. 
Trojročný rozpočet je strednodobým nástrojom riadenia finančných vzťahov obce.  
Rozpočet obce  na  aktuálny rozpočtový rok, na rok  2015 je súčasťou tohto strednodobého 
nástroja riadenia. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  
Rozpočet Obce Zemné bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2014,  uznesením 
obecného zastupiteľstva,  číslom.: 16/121214-Z Rozpočet obce  bol spracovaný  podľa metodiky 
a rozpočtovej klasifikácie platnej  na rok 2015 a podľa usmernení na rok 2015. Je  vypracovaný  v podobe 
finančného i  programového rozpočtu  ako vyrovnaný.  
 
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,  bol zostavený vo výške 2 778 307,00 EUR ako vyrovnaný, 

 Rozpočtový rok 2015 

Celkové príjmy 2 778 307,00 EUR 

Celkové výdavky 2 778 307,00 EUR 

Saldo celkové  OBEC- RO   vyrovnané                                         0,00 
 

 
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  

Bežné  príjmy spolu 1 095 294,00 
v tom: Obec Zemné 1 093 794,00
            Rozpočtové organizácie       1 500,00
Bežné výdavky spolu 994 910,00 
v tom Obec Zemné 618 340,00
           Rozpočtové organizácie 376 570,00

Prebytok bežného rozpočtu  +100 384,00 
 
Kapitálový   rozpočet bol zostavený  ako  schodkový, s možnosťou vykrytia z prebytku bežných 
príjmov . 

Kapitálové   príjmy spolu 1 683 013,00 
v tom: Obec Zemné 1 683 013,00
            Rozpočtové organizácie 0,00
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Kapitálové  výdavky spolu 1 737 451,00 
v tom Obec Zemné 1 737 451,00
           Rozpočtové organizácie 0,00

Schodok  kapitálového  rozpočtu - 54 438,00 
 
 
Finančné operácie boli zostavené  v rozpočte   ako  schodkové, s možnosťou vykrytia z prebytku 
bežných príjmov. 
 

Finančné operácie  - príjmové - spolu 0,00 
v tom: Obec Zemné 0,00
            Rozpočtové organizácie 0,00
Finančné operácie – výdavkové  spolu 45 946,00 
v tom Obec Zemné 45 946,00
           Rozpočtové organizácie 0,00
Schodok  finančných operácií rozpočtu obce - 45 946,00 

 
Rozpočet bol zmenený počas rozpočtového roka v zmysle plnení plánovaných úloh a plnení 
rozvojových programov. Zmeny  rozpočtu:  

- prvá zmena schválená dňa 26. 06. 2015.  uznesením č. 94/260615-Z (R/31.03.15) 
- druhá zmena schválená dňa 26. 06. 2015  uznesením č.100/260615-Z (KomU) 
- tretia zmena schválená dňa 26. 06. 2015  uznesením č.101/260615-Z (KomU) 
- štvrtá zmena schválená dňa 26.06. 2015  uznesením č.114/260615-Z (MO/5.000) 
- piata zmena schválená dňa 26.06. 2015  uznesením č. 118/260615-Z (Str 13.000) 
- šiesta zmena schválená dňa 22.09.2015  uznesením č. 125/220915-Z (R/30.06.15) 
- siedma zmena schválená dňa 22.09.2015 uznesením č. 132/220915-Z (HuSk 213821,18) 
- ôsma zmena schválená dňa 30. 11. 2015  uznesením č. 147/301115-Z (R/30.11.15) 
- deviata zmena schválená dňa 30. 11. 2015 uznesením č. 169/301115-Z (MOtj 2362) 
- desiata zmena schválená dňa 30.11.2015 uznesením č. 173/301115-Z (DlHM 2000) 

Rozpočtovým a programovým plnenie UJ k 31. 12. sa zaoberalo uznesenie č.196/197/4022016-Z 
 
Obec Zemné, ako samostatný správny celok  má  2 rozpočtové organizácie, základné školy s právnou 
subjektivitou  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemné. Každá rozpočtová organizácia vstupovala do 
roku 2015 s návrhom rozpočtu v zmysle Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ ŠŠ a školských 
zariadení §4, v zmysle pokynov OU  NR a súvislosti metodických usmernení Ministerstva financií SR  na 
prenesené kompetencie ŠS na úseku školstva a na základe posledných prepočtov spracovaných v 
štatistických výkazoch školstva EDUZBER  k 15.9.2014. 
 
Súčasťou finančného a programového rozpočtu Obce Zemné  sú  ďalšie dve zariadenia – 
rozpočtové organizácie bez právnej  subjektivity  v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Zemné, 
finančne napojené na rozpočet obce.  Prenesené,  ako aj originálne právomoci, financované  v roku 
2015,  z prostriedkov štátneho rozpočtu, boli do rozpočtu obce zahrnuté  na základe prognóz - 
predpokladaných výpočtov. 
  
 Schválený  

rozpočet  
Rozpočtové 
zmeny 

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 2 778 307,00 +965 820,83 3 744 127,83 
z toho :    
Bežné príjmy 1 095 294,00 +80 610,20 1 175 904,20 
v tom * Obec 1 093 794,00 +80 865,20 1 174 659,20 
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           *Rozpočtové organizácie 1 500,00 -255,00 1 245,00 
Kapitálové príjmy 1 683 013,00 +7 000,00 1 690 013,00 
V tom Obec  1 683 013,00 + 7 000,00 1 690 013,00 
Finančné príjmy 0,00 +878 210,63 878 210,63 
Výdavky celkom 2 778 307,00 +965 820,83 3 744 127,83 
z toho :    
Bežné výdavky 994 910,00 +112 643,90 1 107 553,90 
v tom * Obec 618 340,00 +47 424,63 665 764,63 
           *Rozpočtové organizácie 376 570,00 +65 219,27 441 789,27 
Kapitálové výdavky 1 737 451,00 +256 110,63 1 993 561,63 
Finančné výdavky 45 946,00 +597 066,30 643 012,30 
Rozpočet  obce 2 778 307,00 +965 820,83 3 744 127,83 

  
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  
 
Príjmy celkom Schválený 

rozpočet  2015 
Rozpočet po 

poslednej zmene 
Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

     
Obec 2 776 807,00 3 742 882,83 2 947 846,62   78,76% 
RO – ZŠ/ZŠ 1 500,00 1 245,00         1 245,00 100,00% 
SPOLU 2 778 307,00 3 744 127,83 2 949 091,62 78,76= 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov po zmene rozpočtu   3 742 882,83 EUR  bol za Obec 
Zemné  skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 947 846,62 EUR, čo predstavuje    78,76% 
plnenie.  
Príjmy rozpočtových organizácií sú súčasťou celkového príjmu za Obec, rozbor je uvedený 
v kapitole  Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
1. Bežné príjmy 
Bežné príjmy 
celkom 

Schválený 
rozpočet  2015 

Rozpočet po 
poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

     
Obec 1 093 794,00 1 174 659,20 1 153 192,07 98,17 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov bez rozpočtových organizácií,  v sume 1 0963 794,00 EUR 
bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 153 192,07 EUR, čo predstavuje  98,17 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy (100) 

Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po zmene  Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
551 038,09 562 074,28         555 204,97  98.78%   

 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Schválený rozpočet obce, položky daňových príjmov,  bol schválený  na základe prognóz 
analytikov  vo výške 452 848,00 €.  
 
V priebehu roka 2015,  po rokovaní  zástupcov  ZMOS a MF SR  sa zvýšil podiel na výnose 
dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce na 68,5%. 
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Oproti plánovanej a rozpočtovanej čiastke výnosu podielových daní v sume  .452 848,00 € EUR  
k 31.12.2015 boli poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške  463 884,19 EUR. čo 
predstavuje plnenie na 102,44. %.  
 
Daň z nehnuteľností 
 
Z rozpočtovaných 79 890,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume75 529,31 EUR, čo 
je 94,54 % plnenie.  

• Dane z pozemkov:  
Rozpočet  63.867,88  Skutočnosť  59 537,68 €, Plnenie: 93,22 % 

• Dane zo stavieb  
Rozpočet 15.744,75 €  Skutočnosť  15 720,41 €  Plnenie: 99,85% 

• Daň z bytov  
Rozpočet  277,46 € Skutočnosť   271,22 €  Plnenie: 97,75% 

 
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 75 529,31 €, z toho nedoplatky z minulých rokov 
936,72€. Obec k 31.12.2015  eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5.057,54 €. 
 
Dane za špecifické služby 

• Daň za psa:  
Rozpočet  1.600,00  Skutočnosť  1 482,00 €, Plnenie: 92,63 % 

• Daň za užívanie verejného priestranstva:  
Rozpočet 1.000,00 €  Skutočnosť  363,00 €   Plnenie: 36,30% 

• Daň za nevýherné hracie prístroje: 
Rozpočet  100,00 € Skutočnosť   33,19 €   Plnenie: 33,19% 

• Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Rozpočet 15 600,00 €  Skutočnosť   13 913,28 €  Plnenie: 89,19% 
 

Za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  bolo  za rozpočtové obdobie inkasované  
13 913,28 €. Obec k 31.12.2015  eviduje pohľadávky na dani z  komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu vo výške 7 007,25 € 
 

b) nedaňové príjmy (200)  
 

celkom Schválený 
rozpočet  2015 

Rozpočet po mene Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

     
Obec 126 553,91 132 682,75 142 528,76 107,42 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
 

• Z rozpočtovaných 63.883,09 EUR, rozpočet po zmene  vo výške 67 837,46 € bol 
skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 63 593,64 EUR, čo je 93,74 % plnenie. Uvedený 
príjem predstavuje príjem  z prenajatých pozemkov v sume 8 508,74€, o 3 754,37 € vyšší 
príjem za prenájom poľnohospodárskej pôdy za minulé obdobie. 
 

• Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 55 084,90 EUR,   oproti 
plánovaného rozpočtu vo výške 59 428,72 €, plnením   plánu  92,69 %, vykazuje 
nedoplatok   na nebytových priestoroch vo výške  2 729,73 vrátane vyúčtovaní 
spoločných nebytových priestorov a nedoplatok  bytových priestorov vo výške  632,48 €.  
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 62 370. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume    76 533,23 EUR.  
V percentuálnom vyjadrení je: 122,71 % plnenie.  
V tom: poplatky za osvedčenie    
         Rozpočet 1.800,00 €   Skutočnosť 934,50 €   Plnenie 51,92%¨ 
 poplatok za matričnú  činnosť: 
 Rozpočet    500,00 €  Skutočnosť 166,00 €  Plnenie 33,20%  
 

c) Iné nedaňové príjmy (300)  
 Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po zmene  Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

200,00 2 185,07 2 185,07 100,00 
 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 185,07....... EUR, bol skutočný príjem vo výške 
2 185,07 EUR, čo predstavuje 100,00.% plnenie.  
V rámci iných nedaňových príjmov boli rozpočtované príjmy z dobropisov a  vratiek vo výške 
200 eur. 
Rozpočet po zmene a podľa skutočného  daňového plnenia je  vo výške 2 185,07.€, 
v tom:  

• z dobropisov vo výške  1.626,56  €,  
• z výťažkov z lotérií a iných podobných hier  336,30 € 
• z náhrad poistného plnenia .vo výške     222,81  € pri škodovej udalosti 

vyplývajúcej z poveternostných situácií na budove školského stravovacieho zariadenia 
obce. 

 
Prijaté granty a transfery 
 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 416 202,00 EUR, 

    po zmenách vo výške 479 902,17 EUR bol skutočný príjem 
 vo výške 455 458,34 €, čo predstavuje                   94,91.% plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Celkom  455 458,34 Zabezpečenie ŠS a originálny úloh   
v tom:   
                       ÚPSVaR  20 669,20 RK 312.001   aktivačná činnosť 

                        HUSK 4 326,50 RK 312.002    turizmus rozvoj obce 
Úrad vlády (MK SR) 800,00 RK 312 002    kultúrna činnosť  
 427 404,81  
Z toho: rozpočtové organizácie 412 454,00 Vzdelávanie - Prenesený výkon ŠS  
             Obec  14 950,81 Organizačné – prenesený výkon ŠS  

  V tom:  MVSR OU NR 2 333,00 Vzdelávanie – MŠ  
         MVSR OU NR  365,20                                     Vzdelávanie  
MV SR OU NZ odb organiz 2 932,74 štátna správa na úseku matrík 



 
 Záverečný účet Obce Zemné,  rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

                                                                                                                                                                  12 

MV SR OU NZ odbor org. 741,18 pobyt a register občanov REGOB 
MV OU NZ odbor org. 479,48 Referendum 07022015 

• MDVaRR  SR  2 088,78 úsek stavebníctva 

• MDVaRR SR 97,03 Úsek dopravy 

• MŽP SR 210,29 Úsek životného prostredia 

• MV SR 109,20 CO – civilná obrana 
MPSVaR SR Úrad práce NZ 2630,39 Hmotná. Núdza – výdavky sú nerozpočt  
MPSVaR SR Úrad práce NZ 2 963,52 Rodinné prídavky 

 2257,83 RK 311  
BGA SR  320,60 Kultúra mini- Jedlik program  
BGA HU 1937,23 Turizmus- Jedlik strekové dni 

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

2. Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po zmene  Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
1 683 013,00 1 690 013,00 916 443,92 54,23 

 
Schválený rozpočet kapitálových príjmov bol upravený o dotáciu  MV SR  kamerového  
systému Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 690 013,00 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2015 v sume 916 443,92 EUR, čo predstavuje 54,23 % plnenie.  
 
Príjem z predaja kapitálových aktív: 
Z rozpočtovaných 12 000,00 EUR  predaj kapitálových aktív k 31.12.2015 sa neuskutočnil, 
nebolo rozpočtové plnenie, čo je .0,00. % plnenie.  
Príjem z predaja majetku obce, z predaja budov a priľahlého pozemku  nebol realizovaný  
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Nebol rozpočtovaný.Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume....EUR, 
čo predstavuje  % plnenie.  
 
Granty a transfery (300) 
Z rozpočtovaných 1 683 013,00 EUR,   bol skutočný príjem k 31.12.2015 v programe ROP 
názvom projektu Obnova centrálnej časti obce Zemné bol  v sume.909 443,92. EUR, 
v programe HUSK cezhraničná spolupráca bol spoločný projektu ukončený, žiadosti o platbu 
doručené po kontrole na mieste  platobnej agentúre – VÁTII HU  čo predstavuje .54,04 % 
plnenie. 
 
Dotáciou  MV SR  kamerového  systému po úprave rozpočtu na základe platnej zmluvy vo 
výške 7 tis. €  po úprave rozpočtu bolo plnenie v plnej výške, t.j. 7tos. €, t.j. % plnenia 100. 
 
Prijaté granty a transfery  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
SPOLU  916 443,92  
MDVaRR – program ROP 909 443,92 Obnova centrálnej časti obce  
 813 712, 98 Zdroj z EU 
 95 730,94 Zdroj zo ŠR 
MV SR 7 000,00 Kamerový systém v obci Zemné 
Bezodplatné obstaranie    
Rodina Brutovszká - dar 16 301,30 Klavír -  - kultúra - vzdelávanie 
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3. Príjmové finančné operácie   

Rozpočet na rok 2015  Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
878 210,63 878 210,63 100,00% 

 
Finančné operácie obce k 1.1- 2015 neboli rozpočtované. Rozpočtované finančné operácie boli 
upravené o sumu: 878 210,63, v tom: 

•  12 890,41 EUR  nevyčerpané dotácie základných škôl z roku 2014  
• 597 066,30 EUR na predfinancovanie spoločných projektov ŠR a EÚ 
• 51412,36  dlhodobý úver 
• 31424,54  úver dlhodobý 
• 166 875,32  

v tom: 46 527,03 Rezervný fond predchádzajúcich rokov 
 
  120 348,29 Peňažné prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového obdobia 
 

• 18 541,70 Rezervný fond 
 

a) Príjmy z transakcií s finančnými aktívami  (400) 
FO príjmy celkom Schválený 

rozpočet  2015 
Rozpočet po 

poslednej zmene 
Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

     
Spolu 0,00 878 210,63 878 210,63 100,00% 
V tom RO  12 890,41 12 890,41 100 % 
Prijatý úver 0 679 903,20 679 903,20 100 % 
RF  18 541,70 18541,70 100% 
RF  46 527,03 46 527,03 100% 
FinProstr predch rok 0 120 348,29 120 348,29 100% 

 
Použitie  rezervného fondu a zapojenie finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií 
bolo schválené OcZ uznesením 92/260616-Z.  
 

b) Prijaté úvery (400) 
 

Poskyto
vateľ 
úveru 

Účel Výška prijatého 
úveru 

 Výška 
úroku 

Zabezpečenie 
úveru 

Zostatok 
k 31.12.2015 

Splatn
osť 

 
SZRB  IUD ROP 31  424,54   Bianco zmenka 31424,54 r. 

2020 
SZRB IUD HUSK 51  412,36   Bianco zmenka 51 412,36  
SZRB Predf HUSK 597 066,30   B 592 739,80  

  679 903,20    675 576,67  
 
V roku 2015 boli prijaté   investičné dlhodobé  úvery v sume 82 836,90 EUR,  schválené 
obecným zastupiteľstvom uznesením č. 101/260615-Z, 
 
 uznesením OcZ č. 101/260615-Z bolo schválené prijatie  krátkodobého  investičného úveru  
 na predfinancovanie spoločných programov SR a EU. Úver bol prijatý vo výške 597 066,30 €, 
s dobou splatnosti . do 29. 9. 2016.  
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Príjmy celkom Schválený 

rozpočet  2015 
Rozpočet po 

poslednej zmene 
Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

RozpOrg        1 500,00        1  245,00         1 245,00 100,00% 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.500,00 € po úprave  rozpočtu   bol za obe rozpočtové 
organizácie príjem vo výške 1.245,00 €,  skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 245,00 EUR, 
čo predstavuje   100,00% plnenie.  
 

1) Bežné príjmy  
Bežné príjmy 
celkom 

Schválený 
rozpočet  2015 

Rozpočet po 
poslednej zmene 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

     
ZŠ VJM 750,00 735,00 735,00 100,00% 
ZŠ VJS 750,00 510,00 510,00 100,00% 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov  rozpočtových organizácií,  v sume 1 500 bol skutočný 
príjem k 31.12.2015 v sume 1 500,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  
Bežné príjmy rozpočtových organizácií po poslednej zmene, v sume 1245,00 €, bol skutočný 
príjem k 31. 12. 2015 v sume 1.245,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
V tom:  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským  Zemné, vo výške 735,00 € 

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Zemné vo výške    510,00 €, 
čo predstavuje 100%plnenie. 
 

a) nedaňové príjmy (200)  
celkom Schválený 

rozpočet  2015 
Rozpočet po mene Skutočnosť 

k 31.12.2015 
% plnenia 

     
RO – ZŠ/ZŠ 1 500,00 1 245,00         1 245,00 100,00% 

 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 1500,00 EUR, po úprave rozpočtu v sume 1245,00 €  bol 
skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 245,00 €, čo predstavuje 100.% plnenie .  
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:     1.245,00 EUR 
Základná škola VJS ,Školská,  Zemné VJS                              735,00    EUR 
Základná škola A.Jedlika, VJM, Školská ulica Zemné             510,00    EUR 
 
Predstavuje príjem zo  školného za žiaka navštevujúceho školský klub detí, mesačne 5,00 €/žiak  
Úprava bežných príjmov rozpočtu za sledovaný rok bola na základe skutočného počtu  
účastníkov vzdelávacieho procesu mimoškolských aktivít – počet žiakov v školskom klube detí 
pri základných školách. 
2.Kapitálové príjmy   
   Školské zariadenia nemali kapitálové príjmy 
 
3.Príjmy finančných operácií  
   Príjmy nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia 
    vo výške 12 890,41€  sú zapojené  do príjmov  v rámci obce  
    (výdavky sú súčasťou čerpania  rozpočtu  školských zariadení) 
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Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou rozpočtového hospodárenia Obce Zemné sú aj  
rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, pri rozbore plnenia rozpočtu  v príjmovej, ako aj 
vo výdavkovej časti  rozpočtu  sa uvádzajú plnenia  rozpočtových organizácií. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
2 401 737,00 3 302 338,56 2 447 493,39 74,11% 

376 570,00 441 789,27    433 873,78 98,21 
2 778 307,00 3 744 127,83 2 883 367,17 76,95 % 

 
Z rozpočtovaných  výdavkov 2 778 307,00 EUR, po úprave 3 744 127,83 € bolo skutočné 
čerpanie   výdavkov k 31.12.2015 v sume 2 898 654,23 EUR, bez nerozpočtovaných výdavkov 
na stravovanie  vo výške 15 287,06  je to 2 883 367,17,  čo predstavuje  76,95.% čerpanie.  
Rozdiel medzi plánom a očakávanou realizáciou sa vyskytol hlavne pri plánovaní finančných 
operácií o plánovanú čiastku platby krátkodobého úveru prijatého na predfinancovanie 
spoločných programov SR a EÚ  na základe  úverovej zmluvy  č. 241031-2015,  dohodnutým 
spôsobom splácania úveru  celkovej výšky  597 066,30 z prostriedkov vyplatenej podpory NFP- 
a to ihneď po ich poukázaní na účet obce. (Krátkodobý úver  je s  dobou splatnosti 29. 09. 
2016). 

Prvá splátka  bola realizovaná  30.12-2015 vo výške 4 326,50 € na základe ŽoP 
z prijatých dotačných prostriedkov vedúceho partnera projektu. (1.žiadosť o platbu za obdobie 
2014  riešila dotačné náklady partnerskej obce HU Mosonszolnok vo výške 64 941,97 € ktorá 
však nie je rozpočtovým príjmom obce, je obratom účtov.) 
 
1. Bežné výdavky  (600) 

 
 Rozpočet na rok 

2015 
Upravený rozpočet Skutočnosť 

k 31.12.2015 
% čerpania 

OBEC 618 340,00 665 764,63 621 382,64 93,33 

RO 376 570,00     441 789,27    433 873,78 98,20% 
SPOLU 994 910,00 1 107 553,90 1 055 256,42 98,11 

 
Poznámka: Rozpočtové organizácie – ďalej len „RO“  sú  organizácie s právnou subjektivitou 
hospodáriace na základe schváleného rozpočtu(podrobný rozpis rozpočtu na subjekty tvorí 
prílohu  č. 2. záverečného účtu) 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu Obce  je prílohou číslo 1 
Záverečného účtu Obce Zemné  
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:  
 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610_ 
Rozpočet na rok 

2015 
Rozpočet na 

rok 2015 
Upravený rozpočet  Skutočnosť  31.12.2015 % čerpania 

SPOLU 462 182,00 521 582,16 506 781,25         97, 16 % 
V tom ROc 235 902,00 272 825,34 272 825,34 100,00% 

Obec 226 280,00 248 756,82 233 955,91  94,05 % 
 
Z rozpočtovaných položiek (610) vo výške 521 582,16 €  
Z rozpočtovaných položiek na ďalšie mzdové plnenie vo výške  181 346,83 € bolo čerpanie vo 
výške 97,16 % a 99,42 %   Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej  polície, 
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matriky, , aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva v originálnej pôsobnosti obce, t.j. 
materské škôlky a zamestnancov stravovacieho zariadenia, telocvične.. 
 

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620) 
Rozpočet na rok 

2015 
Rozpočet na 

rok 2015 
Upravený rozpočet  Skutočnosť  31.12.2015 % čerpania 

SPOLU 140 848,00 181 346,83 180 297,55 99,42 
V tom ROc 82 447,00 94 887,75 94 887,75 100,00% 

Obec 58 401,00 86 459,08 85 409,80 98,78 
Z rozpočtovaných položiek na ďalšie mzdové plnenie vo výške  181 346,83 € bolo čerpanie vo 
výške a 99,42  

c) Tovary a služby  (630) 
 

Rozpočet na rok 
2015 

Rozpočet na 
rok 2015 

Upravený rozpočet  Skutočnosť  31.12.2015 % čerpania 

SPOLU 339 157,00 338  932,04 312 849,42 92,30 
V tom ROc 58 221,00 65 368,05 57 824,63 88,46 

Obec 280 936,00 273 563,99 255 024,79 93,22 
 
Z rozpočtovaných .273 563,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume. 255 024,79 
EUR, čo je 93,22 % čerpanie.  
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, 
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Prevádzkové 
náklady materských škôl, stravovacieho zariadenia, čiastočné náklady telocvične ako aj 
spoločenských  a kultúrnych zariadení, zbrojnice, spoločných priestorov vzdelávacích zariadení. 
Odvoz komunálneho odpadu, režijné náklady údržby verejnej zelene, verejného osvetlenia. 
 

d) Bežné transféry  (640) 
 

Rozpočet na rok 
2015 

Rozpočet na rok 
2015 

Upravený 
rozpočet  

Skutočnosť  31.12.2015 % čerpania 

SPOLU 41 731,00 53 575,61 43 932,03 82,00 % 
V tom ROc 0,00 8 708,13 8 336,06 95,72 

Obec 41 731,00 53 575,61 43 932,03 82,00 
 
Z rozpočtovaných 41 731,00. EUR, po úprave  53 575,61 EUR bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2015 v sume 43 932,03 EUR, čo predstavuje 82 % čerpanie. 
Výber z  položky čerpania rozpočtu: 

• Platby  členských príspevkov  642 006 rozpočet: 3142,00 plnenie 2185,81 €   
• Nemocenské dávky    642.015 rozpočet:310,00 € plnenie 349,33 €  
• Výpomoc v škodovej udalosti –(súpisné číslo 615)                                            200,00€ 
• Sociálna jednorázová výpomoc(70€)              490,00 € 

Ďalšími významnými položkami sú dotácie podľa rozpisu, ktoré uvádzame aj v časti 9 
záverečného účtu.  
 

e) Splácanie úrokov  a ostatné platby(650) 
 

Rozpočet na rok 
2015 

Rozpočet na rok 
2015 

Upravený 
rozpočet  

Skutočnosť  31.12.2015 % čerpania 

SPOLU 10 992,00 12 117,26 11 396,17 94,00% 
V tom ROc 0 0 0 0 
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Obec 10 992,00 12 117,26 11 396,17 94,00% 
 
Z rozpočtovaných výdavkov vo výške 10 992 €, po úprave 12 117,26 EUR bolo skutočné 
čerpanie k 31.12.2015  v sume 11 396,17 EUR, čo predstavuje 94,00. %  plnenia. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 
výpomocami, z toho predovšetkým  
 

• BU  na realizáciu 3INV úveru  splátka úrokov    864,49 € 
• BU  ŠFRB ONB 21 bj     4 224,29 € 
• BU ŠFRB ONB 16 bj    4814,32 € 

 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 
2015 

Upravený rozpočet  Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% čerpania 

1 737 451,00 1 993 561,63        1 776  836,66           89,13  
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov po úprave  1 993 561,63 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2015 v sume1 776 836,66.. EUR, čo predstavuje  89,13..% čerpanie.  
 
Medzi významné položky kapitálových výdavkov: čerpaných na realizáciu projektov 

•  z dotácie  MV SR – „Kamerový systém“   v hodnote    7.000,00 € 
• investičný projekt z ROP „Obnova centrálnej časti obce Zemné   

z toho najmä plnenie zo zdrojov EU 11 S1 813 712,98 
                                  zo zdrojov ŠR 11 S2     95 730,94 

 
 3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 
2015 

Upravený rozpočet  Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% čerpania 

45 946,00 643 012,00 49 274,09 7,66 % 
 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 45 946,00......... EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2015 v sume .49 274,09........... EUR, čo predstavuje  .107,24 % čerpanie, v upravenom 
rozpočte je premietnutá splátka krátkodobého investičného úveru na predfinancovanie projektu..  
Upravený rozpočet o plánovanú splátku úveru vo výške 597 066,30, z toho splatená  čiastka bola 
vo výške  4 326,50  z dôvodu zdĺhavej administratívnej kontroly žiadostí o platbu  
zrealizovaného projektu – HUSK Dom Károlyi 
 

Prvá splátka  bola realizovaná  30.12-2015 vo výške 4 326,50 € na základe ŽoP 
z prijatých dotačných prostriedkov vedúceho partnera projektu. (1.žiadosť o platbu za obdobie 
2014  riešila dotačné náklady partnerskej obce HU Mosonszolnok vo výške 64 941,97 € ktorá 
však nie je rozpočtovým príjmom obce, je obratom účtov.) 
 
Ďalšie významné výdavkové položky finančných operácií sa týkajú najmä splátok úverov 
vrátane úrokov. : 

• ŠFRB ONB 21 bj  23 654,64 € 
• ŠFRB ONB 16 bj  21 103,56 € 
• 3 INV       9 228,00 € 
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu. (obraty bankových účtov a splácanie úverov ) 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 

1. Bežné výdavky  (600) 
 Rozpočet na rok 

2015 
Upravený rozpočet Skutočnosť 

k 31.12.2015 
% čerpania 

RO 376 570,00     441 789,27    433 873,78 98,20% 
 
Poznámka: Rozpočtové organizácie – ďalej len „RO“  sú  organizácie s právnou subjektivitou 
samostatne hospodáriace na základe schváleného rozpočtu(podrobný rozpis rozpočtu na subjekty 
tvorí prílohu záverečného účtu) 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu rozpočtových organizácií sú 
prílohou Záverečného účtu Obce Zemné.  
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola  VJM  rozpočet po úprave  313 164,74  skutočnosť   305 247,07 €         97,75 % 
Základná škola  VJS   rozpočet po úprave   128 624, 53 skutočnosť   128 606,13€         99,98 %   
2.Kapitálové výdavky  

Rozpočtové organizácie nemali výdavky kapitálového charakteru 
 

2. Výdavkové finančné  operácie 
Rozpočtové organizácie nemali výdavkové finančné operácie 

 
4. Programový rozpočet   2015 
  
Plnenia programového rozpočtu rozpočtových  organizácií sú prílohou Záverečného účtu Obce  
 
Zemné. Prílohou Záverečného účtu Obce Zemné za rok 2015 je  aj programový rozpočet Obce . 
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5. Záverečný účet - Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
 

  
Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
Bežné  príjmy spolu 1 154 437,07
z toho : bežné príjmy obce  1 153 192,07

             bežné príjmy RO 1 245,00

Bežné výdavky spolu 1 055 256,42
z toho : bežné výdavky  obce  621 382,64

             bežné výdavky  RO 433873,78

Bežný rozpočet 99 180,65
Kapitálové  príjmy spolu 916 443,92
z toho : kapitálové  príjmy obce  916 443,92

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 1 776 836,66
z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 776 836,66

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  -860 392,74
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -761 212,09

Vylúčenie z prebytku  
7 936,07

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu -769 148,16

Príjmy z finančných operácií 878 210,63

Výdavky z finančných operácií 49 274,09

,Rozdiel finančných operácií 828 936,54
PRÍJMY SPOLU   2 949 091,62
VÝDAVKY SPOLU  2  881 367,17,
Hospodárenie obce  67 724,45 
Vylúčenie z prebytku -828 936,54 
Upravené hospodárenie obce -769 148,16 

 
Vysporiadanie výsledku hospodárenia 
 

Prebytok rozpočtu v sume                                            67 724,45 EUR 
Prebytok rozpočtu v sume 67 724,45 EUR  zistený podľa ustanovenia §10 ods.  
3písm a)a b) zákona  
( rozpočet obce a sa vnútorne člení na a) bežné príjmy a bežné výdavky  (bežný 
rozpočet)  a podľa písmena b) kapitálové prímy a kapitálové výdavky (ďalej len 
kapitálový rozpočet) č.583/2004 Z..z. o rozpočtových pravidlách a v znení 
neskorších predpisov  
 
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 
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prebytku rozpočtu obce podľa §10 ods. 3 písm. aň a b) citovaného zákona 
z prebytku vylučujú: 

Vylúčenie z prebytku                                                            7 936,07 EUR 
  v tom:  
 

2.) vyčerpané prostriedky  zo štátneho rozpočtu  Základnej školy  A. Jedlika s vyučovacím 
jazykom maďarským (ďalej) len ZŠ VJM),  účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to na zamestnaneckú politiku na základe  
zmluvy ÚPSVaR vo výške  330,67 € 
 

3.) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu ZŠ VJM poskytnuté na  
b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške     23,00 € 
b.2) na prenesené kompetencie vo výške            7 564,00 € 
 

4.) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu Základnej školy v Zemnom (ďalej len ZŠ 
VJS) poskytnuté na  

b.1) originálne kompetencie, na dopravné vo výške      18,40 € 
 
V súlade §15 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a v znení neskorších predpisov,  z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 pre Obec 
nevyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu. 
 

V. Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia zistené z výkazu ziskov a strát  
r. 134 stl.(1) vo výške  54 587,59 €. 
 

Účtovný výsledok hospodárenia                                   54 587,59 EUR 
 
V súlade s účtovnou legislatívou sa  preúčtuje kladný výsledok hospodárenia na 
účte 431 – výsledok hospodárenia s účtom 428 – nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 
 
Upravený výsledok hospodárenia obce po vylúčení z prebytku k 31. 12. 2015 
je schodkový   

 
Prebytok rozpočtu v sume  67 724,45 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 
v sume 7 936,07 EUR , v súlade s účtovnou legislatívou sa  zúčtuje nasledovne: kladný výsledok 
hospodárenia na účte 431 – výsledok hospodárenia s účtom 428 – nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

 
Z.z č. 583/2004    – Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. 
Finančné  prostriedky ostávajú na účtoch  
Zostatok peňažných prostriedkov  bankových účtoch taktiež neprepadajú – ostávajú na 
účtoch vedených v bankách.  
 
Prílohou Záverečného účtu Obce Zemné za rok 2015 je  zoznam bankových účtov, fondových  
a úverového plnenia Obce. 
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6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 
a sociálneho fondu 
 
6.1 Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2015  46 527,03       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  (uzn.č. 92/060615-Z)  
 

 
18 541,70     

 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.92/2606/15-Z zo dňa  26.06.2015 
  obstaranie investícií 
-..........   

 
-18 541,       

               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2014/2015 46 527,03       

 
Pozn.: 
Rezervný fond je evidovaný na účte 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 
a tvorí sa po ročnej uzávierke.  
 
6.2 Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2015 2 112,01   
Prírastky - povinný prídel -        %                                              2 689,54 
Úbytky   - závodné stravovanie                     1 581,54   
               - dopravné                           308,53  
KZ k 31.12.2015  2.911,48  

 
7. 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 7 011 847,15 8 524 278,19 

Neobežný majetok spolu –  6 668 145,10  8 336 457,51  

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 6 179 280,00 7 847 592,99 

Dlhodobý finančný majetok 488 864,52 488 864,52 
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Obežný majetok spolu 340 895,44 182 856,66 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  20 369,11 18 416,35 

Finančné účty  320 526,33 164 440,31 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci  0 0 

Časové rozlíšenie  2 806,61 4 964,02 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2014 v 

EUR 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

7 011 847,15 8 524 278,19 

Vlastné imanie  2 848 859,13 2 895 001,13 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  136.387,53 54 587,59 

Záväzky 1 059,723,15 1 662 483,49 

z toho : - - 

Rezervy  9,548,57 2,113,05 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 12 890,41 7 936,07 

Dlhodobé záväzky 879 784,03 880 298,82 

Krátkodobé záväzky 119 203,73 67 490,44 

Bankové úvery a výpomoci 38 296,41 704 645,11 

Časové rozlíšenie 3 103 264,87 3 966 793,97 
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 
- voči bankám  704 645,11 EUR 
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 877 387,34 EUR 
- voči dodávateľom   12 134,64 EUR 
- voči štátnemu rozpočtu  0,00 EUR 
- voči zamestnancom    14 607,07 EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu 11 383,32 EUR 
- ostatné  0,00 EUR 

 
Obec  nemá uzatvorenú lízingovú zmluvu.  
 
Obec neuzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky.  
 
Obec uzatvorila v roku 2015    so SZRB – Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou  3 
(tri) úverové zmluvy 

1 „Zmluvu o úvere na dofinancovanie vlastných nákladov pri realizácií investičného 
projektu v rámci programu ROP Obnova centrálnej časti Obce Zemné. 
Úverová zmluva č. 24105802015 obsahuje  účel úveru a to   financovanie oprávnených 
výdavkov – obce – 5% krytie vlastných zdrojov vyplývajúcich z projektu ROP. Spôsob 
čerpania úveru a  s dobou splatnosti do 21. 09. 2021 v 68 splátkach á 745. spolu 50 660 €, 
 1 splátku 760 €, spolu v sume: 51. 420,00 EUR- 7,64 o nedočerpaný úver, celkový 
úver prijatý je: 51 412,36 EUR 
 

2 Zmluvu o úvere na dofinancovanie vlastných nákladov pri realizácií ďalšieho  
investičného projektu v rámci programu HUSK Rekonštrukcia Domu Károlyiho  v Obci 
Zemné., Úverová zmluva  číslom 241023-2015 obsahuje  účel úveru a to   financovanie 
oprávnených výdavkov – obce – 5% krytie vlastných zdrojov vyplývajúcich z projektu 
HUSK. Spôsob čerpania úveru a  s dobou splatnosti do 21. 09. 2021 v 68 splátkach á 455. 
spolu 30 940 €,  1 splátku 484,540 €, spolu v sume: 31. 424.54 EUR 
 
 
 

3 Zmluvu o úvere na zabezpečenie predfinancovanie realizácie spoločných programov ´ 
Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa EU. 
V úverovej zmluve č. 241031-2015 je dohodnutá spôsob splácania úveru v celkovej  
výške  597 066,30– z prostriedkov vyplatenej podpory NFP- a to ihneď po ich poukázaní 
na účet obce, dobou splatnosti 29. 09. 2016. 

i. Splátka úveru bola realizovaná k 30.12-2016 vo výške 4 326,50 € na 
základe ŽoP z nákladov lídera – t.j. obce. 

 
Poskytovate
ľ úveru 

Účel Výška 
prijatého úveru 

Výška 
úroku 

Zabezpečenie 
úveru 

Zostatok 
k 31.12.2015 

Splatnosť 
 

SZRB  BU ROP 31  424,54  Bianco zmenka 31424,54 r. 2020 
SZRB BU HUSK 51  412,36  Bianco zmenka 51 412,36  
SZRB Predf HUSK 597 066,30  B 592 739,80  

  679 903,20   675 576,67  
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Celkový prehľad vývoja dlhu obce k 31- 12- 2015  
 
                                                                                     Prehľad k 31. 12. 2015 dlhových nástrojov (FIN 5*04)  

Symbol 
dlhového 
nástroja  

Kód 
meny 

Dátum 
prijatia 

prostriedkov  

Dátum 
splatnosti 
dlhového 
nástroja  

Druh 
úroku 

Nesplatená 
menovitá 
hodnota k 
31.12.2015  

z toho: 
zahraniční 
veritelia  

Úroky 

 
z toho: 

zahraniční 
veritelia  

 

a  b  1  2  3  4  5  6   7   

SFRB  EUR 29.7.2010  28.6.2040  F  458 544,84 0,00 1,00  0,00  

SFRB  EUR 30.6.2005  29.6.2035  F  418 842,50 0,00 1,00  0,00  

ŠFRB     877 387,34      

BU EUR 27.3.2011  28.3.2019  V  29 068,41 0,00 2,53  0,00  

BU EUR 30.9.2015  21.9.2021  V  82 836,90 0,00 1,43  0,00  

BU  EUR 30.9.2015  29.9.2016  V  592 739,80 0,00 1,24  0,00  

Banky     704 645,11      

Úhrn  1 582 032,45 0,00 7,20  0,00  
 
V zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene 
a doplnení niektorých  zákonov v pravidlách používania návratných zdrojov financovanie je 
zakotvené, že obec  na plnenie svojich úloh môže prijať návratné zdroje financovania v zmysle 
platných predpisov. 
 
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania a návratné zdroje financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie 
spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. 
 

9. Hospodárenie rozpočtovej organizácie 
 

c) Základné školstvo  a školský klub detí 
 
Súčasťou rozpočtového hospodárenia Obce Zemné sú aj rozpočtové organizácie s právnou 
subjektivitou: 

• IČO:  37860844 Základná škola A Jedlika vyučovacím jazykom maďarským v Zemnom  
• IČO:  37864033 Základná škola  vyučovacím jazykom slovenským v Zemnom 

Sú zriadené  na  prenesený výkon štátnej správy  vo veciach výchovy a vzdelávania maloletého 
žiaka. 
Hospodária samostatne na základe normatívneho členenia finančných prostriedkov a na základe 
chváleného rozpočtu Obecným zastupiteľstvom Obce Zemné.  
 
Základné školy zabezpečujú aj mimoškolské vzdelávanie detí. Školské  kluby detí pri 
základných školách sú bez právnej subjektivity a sú založené na  výkon originálnych 
kompetencií – hospodária samostatne z finančných prostriedkov pridelených zo schváleného 
rozpočtu Obce Zemné. 
 
Hospodárenie rozpočtových organizácií tvorí prílohu  Záverečného účtu Obce, rozbor uvádzame 
priamo pri hodnotení príjmov a výdavkov Obce Zemné. 
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Programové  hospodárenie je súčasťou záverečného účtu Obce, je prílohou č. 7 a 8., 
 
Rozbor plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií sa uvádza aj pri hodnotení plnení príjmov 
a výdavkov za Obec Zemné – (sú aj farebne odlišné) 

d) Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku  

• Výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku zabezpečujú 2 materské školy. V 
zriaďovateľských listinách sú označené ako rozpočtové organizácie bez právnej 
subjektivity,   
Sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,   sú  základnými  článkami rozpočtového 
hospodárenia obce, sú priamo  financované z rozpočtu obce z  kapitoly a programu 
Vzdelávanie. 
 

e) Stravovacie zariadenie  
 

• Stravovacie zariadenie je zriadené  pri materskej škole bez právnej subjektivity 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, je priamo napojené na rozpočtové hospodárenie obce, 
v programe „Školské stravovanie“ 

 
Právna forma predškolských zariadení a stravovacieho zariadenia, ktorá bola   aj  predmetom 
kontrolných zistení, má byť zosúladená s legislatívou o štátnej správe, o rozpočtovníctve, 
o účtovníctve ako aj smerníc a pokynov ministerstiev.  
 
Delimitácií  školských zariadení boli zaužívané a ministerstvom podporené formy 
rozpočtových organizácií,  opatrením  bude  riešená forma  hospodárenia  rozpočtových 
organizácií bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
Rozbor plnenia príjmov a výdavkov je súčasťou rozpočtového a programového hospodárenia 
obce, ako súčasť záverečného účtu obce.  

 
10.  Hospodárenie príspevkových organizácií  

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  
11. 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 so VZN č. 2/2013 o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 
 
 

ROZPIS DOTÁCIÍ 
DOTÁCIA Z ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2015 VZN-č  2/2013 

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Zemné  č. 16/121214-Z Z o  

    

P.č. Organizácia IČO   Dotácia Stav k 31.12.2015 

      Žiadosť Návrh Schválená Čerpanie 
Rozdiel 
zostatok 

1. 

TJ Agro Zemné futbalový 
oddiel spolu 35613963  14 000,00 €   14 000,00 €   14 000,00 €   8 625,56 €    

         v tom:      služby/materiál          5 374,44 €    

         náklady futb.zápasov        2 362,00 €   2 362,00 €    

  TJ Agro-futbalový oddiel spolu        16 362,00 €   16 362,00 €   - €  

  TJ Agro Zemné- stolnotenisový 35613963  800,00 €   500,00 €   800,00 €   800,00 €   - €  
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oddiel 

2. Csemadok spolu- v tom 177717353           

                     Citerová skupina             

                     Literárny krúžok             

                    Csemadok             

  Csemadok spolu    1 000,00 €   1 000,00 €   1 000,00 €   1 000,00 €   - €  

3. Jednota dôchodcov na SR    300,00 €   300,00 €   300,00 €   299,98 €   0,02 €  

4. Slovenský Červený kríž MO    200,00 €   200,00 €   200,00 €   200,00 €   - €  

5. ZO ZPCCH a SZTP    200,00 €   200,00 €   200,00 €   200,00 €   - €  

6. Spolok na zachovanie trad.obce.    200,00 €   200,00 €   200,00 €   200,00 €   - €  

7. 31.skautský zb Sv Martina    600,00 €   600,00 €   600,00 €   - €   600,00 €  

8. MO Hasičského zboru    500,00 €   500,00 €   500,00 €   500,00 €   - €  

9. Poľovnícka spoločnosť 37980300  1 000,00 €   1 000,00 €   1 000,00 €   1 000,00 €   - €  

10. Družstevný rybársky zv Zemné hospodár  500,00 €   500,00 €   500,00 €   500,00 €   - €  

11. Rímskokatolická  cirkev - 34014365  5 000,00 €   2 000,00 €   2 000,00 €   2 000,00 €   - €  

           5 000,00 €   5 000,00 €   - €  

  Spolu Farnosť Zemné        7 000,00 €   7 000,00 €   - €  

12.  Kyokushin Karate Klub Zemné    350,00 €   350,00 €   350,00 €   350,00 €   - €  

           500,00 €   500,00 €   - €  

  Spolu KARATE Klub Zemné        850,00 €   850,00 €   - €  

13. D Kanyicska EPIC RACE    200,00 €   200,00 €   200,00 €   200,00 €   - €  

x Súčet x  24 850,00 €   21 550,00€   29 712,00 €   29 111,98 €   600,02 €  

 
Dotácie boli účelové určené na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Zemné, 

na činnosť organizácií, na kultúrno-prospešné činnosti a na zveľaďovanie prostredia  
 
K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením   č. 3/2013. o dotáciách, ďalej uvádzané len „VZN“. 
 
 
12. Podnikateľská činnosť   
 
  Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.   
 
13. 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. 
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Príloha č. 3 Záverečného účtu je súčasťou finančného usporiadania vzťahov voči štátnym 
fondom, rozpočtom iných organizácií  v rámci rozpočtového hospodárenia obce.. 

 
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 
 
14. Hodnotenie plnenia programov obce  
    - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu   
 Monitorovanie cieľov a zámerov prgramového rozpočtu  
 
 
16. Prílohy  

Prílohy záverečného účtu  (ZÚ) podľa textu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


