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Záverečný účet obce Streženice
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, prebytok sa plánoval na splácanie istiny bankového
úveru, a kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. decembra 2014 uznesením
č. 14/56.
Rozpočet bol zmenený nasledujúcimi zmenami rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 29. 04. 2015 uznesením č. 15/22
- druhá zmena schválená dňa 20. 11. 2015 uznesením č. 15/52
Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

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 subjektivitou
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
421 531

Rozpočet
po poslednej
zmene
485 219

379 547
41 984

410 233
74 986

421 531

489 952

339 216
41 984
40 331

395 332
94 620

0

-4 733
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
485 219,00

Skutočnosť k 31.12.2015
476 527,95

% plnenia
98,21

Z rozpočtovaných celkových príjmov obce 485 219 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 476 527,95 EUR, čo predstavuje 98,21 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
410 233,00

Skutočnosť k 31.12.2015
401 541,55

% plnenia
97,88

Z rozpočtovaných beţných príjmov 410 233 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
401 541,55 EUR, čo predstavuje 97,88 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
296 005,00

Skutočnosť k 31.12.2015
295 704,30

% plnenia
99,90

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 229 350,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 229 320,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 45 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 45 430,87 EUR, čo
je 99,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 355,71 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 38 995,24 EUR a dane z bytov boli v sume 79,92 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje
pohľadávky z daňových príjmov v sume 2 221,24 EUR.
Daň za psa predstavovala sumu 1 377,00 € (99,78 % plnenie)
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol v sume 19 576,43 (99,98 %
plnenie).
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
27 298,00

Skutočnosť k 31.12.2015
27 254,80

% plnenia
99,84

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 668,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 667,77 EUR, čo je
100,00 % plnenie, a v uvedenej sume ho tvoril príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 20 550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 20 507,53 EUR, čo
je 99,79 % plnenie.
Z toho zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť bol príjem 2 876,60 €, zo správnych
poplatkov za osvedčenie podpisu a listiny 511,50 €, z poplatkov za vydanie rybárskych lístkov
74,50 €, z poplatkov za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte 50,00 €, z ostatných poplatkov 9,57
EUR.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţieb boli rozpočtované v objeme
17 025,00 EUR, skutočný príjem predstavoval 16 985,36 EUR, čo je 99,77 % plnenie.
Uvedené príjmy boli plnené z príjmov za relácie v obecnom rozhlase, za sluţby domu smútku, za
smetné nádoby, za opatrovateľskú sluţbu, z poplatkov od obyvateľov za vodné, za rozbité riady
v dome kultúry v sume 10 250,33 EUR, rozpočtované boli v objeme 10 250,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie. Súčasťou príjmov poplatkov a platieb z nepriem. a náhodného
predaja a sluţieb je aj príjem za stravné od zamestnancov a cudzích stravníkov, ako aj príjem
z poplatkov za materskú školu a školský klub detí rozpočtovaných v objeme 6 775,00 EUR,
skutočný príjem predstavoval sumu 6 735,03 EUR, čo je 99,41 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
54,00

Skutočnosť k 31.12.2015
54,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 54,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 54,00
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z refundácií.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 86 930,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 78 582,45
EUR, čo predstavuje 90,40 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva
Okresný úrad Povaţská Bystrica
ÚPSVaR Povaţská Bystrica
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Bratislava
Okresný úrad Povaţská Bystrica

Okresný úrad Trenčín

Suma v EUR
Účel
49 072,00 Finančné prostriedky pre ZŠ a MŠ
– prenesené kompetencie
640,00 Prijatý transfer na referendum
282,24 Rodinné prídavky – obec ako
osobitný príjemca
40,18 Beţný transfer na úhradu
nákladov preneseného výkonu
štátnej správy
– miestne a účelové komunikácie
864,90 Beţný transfer na úhradu
nákladov preneseného výkonu
štátnej správy
– stavebný poriadok
306,90 Beţný transfer na úhradu
nákladov preneseného výkonu
štátnej správy
– hlásenie pobytu občanov
87,07 Beţný transfer na úhradu
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Okresný úrad Trenčín

8 000,00

Okresný úrad Trenčín

722,70

Ministerstvo financií SR

10 000,00

MPSVaR SR

8 372,00

Dobrovoľný darca
PaSA Trenčín

100,00
94,46

nákladov preneseného výkonu
štátnej správy
– ţivotné prostredie
Beţný transfer na úhradu
nákladov projektu prevencia
kriminality MŠ
Beţný transfer na úhradu
výdavkov súvisiacich
s povodňovými záchrannými
prácami počas roka 2015
Dotácia na výmenu okien
v budove MŠ
Beţný transfer na úhradu
nákladov - opatrovateľky
Grant na rozvoj kultúry
Transfer – prax ţiakov

Dotácie a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
74 986,00

Skutočnosť k 31.12.2015
74 986,40

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 74 986,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 74 986,40 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Obec nemala v roku 2015 ţiaden príjem z predaja kapitálových aktív.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Obec nemala v roku 2015 ţiaden príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 74 986,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 74 986,40 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Úrad vlády SR
Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava

Suma v EUR
Účel
40 000,00 Kapitálový transfer – na podporu
rozvoja športu – Výstavba
multifunkčného ihriska
15 000,00 NFP - kapitálové výdavky Výstavba chodníkov v obci
Streţenice
19 986,40 NFP - kapitálové výdavky Výstavba verejného priestranstva
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3. Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
34 986,40

% plnenia
0

Obec v roku 2015 nemala rozpočtované finančné príjmové operácie.
V priebehu roka 2015 bol prijatý preklenovací úver v sume 34 986,40 EUR schválený obecným
zastupiteľstva dňa 11. 3. 2015 uznesením č.15/08 a uznesením č. 15/10 na úpravu verejného
priestranstva a zabezpečenie výstavby chodníkov v obci.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec nemá organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
489 952

Skutočnosť k 31.12.2015
489 775

% čerpania
99,96

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 489 952 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 489 775 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
395 332

Skutočnosť k 31.12.2015
395 155

% čerpania
99,95

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 395 332 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
395 155 EUR, čo predstavuje 99,95 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 143 822 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 143 814 EUR, čo
je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Domu kultúry,
opatrovateľskej sluţby, pracovníkov školstva, kontrolóra obce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 51 624 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 51 578 EUR, čo je
99,91 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 188 796 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 188 675 EUR, čo je
99,94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých organizačných zloţiek obecného úradu
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a sluţby.
7

Bežné transfery
Z rozpočtovaných beţných dotácií a transferov vo výške 5 981 EUR bola skutočne čerpaná
k 31.12.2015 suma 5 980 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Jednalo sa o poskytnutie
dotácií CVČ a STC, transferu na podporu športu FK Streţenice, transfery na náhradu príjmu pri
PN a transfer fyzickej osobe – obec ako osobitný príjemca rodinných prídavkov.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 5 109 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 na splátku úrokov
z úverov 5 108 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
94 619,93

Skutočnosť k 31.12.2015
94 619,93

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 94 619,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 94 619,93 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výstavba chodníkov a verejného priestranstva v obci
Z rozpočtovaných 47 692 EUR bola skutočne vyčerpaná k 31.12.2015 suma 47 692 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Výstavba multifunkčného ihriska v obci
Z rozpočtovaných 41 999,99 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 41 999,99 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
34 986,40

% čerpania
0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 0,00 EUR na splácanie tuzemskej istiny z prijatého
bankového úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 34 986,40 EUR, jednalo sa
o splatenie prijatého preklenovacieho úveru v sume 34 986,40 EUR v plnej výške, schváleného
obecným zastupiteľstvom dňa 11. 3. 2015 uznesením č.15/08 a uznesením č. 15/10 na úpravu
verejného priestranstva a zabezpečenie výstavby chodníkov v obci.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
401 541,55
401 541,55

beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce

395 155,49
395 155,49

beţné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

6 386,06
74 986,40
74 986,40

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

94 619,93
94 619,93

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-19 633,53
-13 247,47

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-13 247,47

Príjmy z finančných operácií

34 986,40

Výdavky z finančných operácií

34 986,40

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

0
511 514,35
524 761,82
-13 247,47

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 13 247,47 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.. Nakoľko ide o schodok kapitálového rozpočtu a nejde
o mimoriadnu udalosť, bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný v súlade so zákonom.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných 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 :

Suma v EUR
18 135

- krytie schodku kapitálového rozpočtu
- ostatné úbytky /rok 2014 - stavba
vodovodu v Keblí
KZ k 31.12.2015

-13 247
- 2 930

711

2 669

Sociálny fond
Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. Slúţi na realizáciu sociálnej politiky
organizácie v oblasti starostlivosti o zamestnancov a pre obec predstavuje záväzok voči
zamestnancom. Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel
- povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
1 688
1 366

520
1 000
80
1 454
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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

Majetok spolu

1 124 257

1 175 706

Neobežný majetok spolu

1 102 074

1 161 701

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

993 785

1 053 412

Dlhodobý finančný majetok

108 289

108 289

20 859

13 482

627

789

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

3 049

4 615

17 183

8 078

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 324

523

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

1 124 257

1 175 706

287 512

310 221

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

287 512

310 221

Záväzky

210 286

248 349

650

650

0

0

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

11

Dlhodobé záväzky

1 516

1 850

52 108

89 837

Bankové úvery a výpomoci

156 012

156 012

Časové rozlíšenie

626 459

617 136

Krátkodobé 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

Poskytovateľ
úveru

Prima
Banka, a.s.

156 012
73 695
9 730
6 312
100

Účel

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku

miestna
komunikácia
a plyn. potrubie

156 012,00

3,05 %

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2015

156 012,00

Splatnosť

r. 2024

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.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 14/56 a 15/07 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Futbalový klub Streţenice - beţné výdavky na
činnosť FK

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

4 000,00 EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

4 000,00 EUR

0

-4-
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Mesto Púchov / CVČ Včielka Púchov a ZŠ
Gorazdova Púchov/ – beţné výdavky na
financovanie záujmového vzdelávania
Sports&Training Centre, s.r.o. Púchov –
beţné výdavky - na financovanie záujmového
vzdelávania

581,28 EUR

581,28 EUR

0

145,32 EUR

145,32 EUR

0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 14/56
a 15/07 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe ţivnostenského oprávnenia.

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 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 a zaloţeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám:
Obec nemá zaloţenú ţiadnu právnickú osobu.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

OÚ Trenčín, odbor

Prenesený výkon štátnej správy

školstva

Školstvo – beţné výdavky

OÚ Povaţská

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

49 072,00

49 072,00

0

Referendum – beţné výdavky

640,00

513,10

126,90

OÚ Povaţská

Prenesený výkon štátnej správy

306,90

306,90

0

Bystrica

Register obyvateľstva – beţné

87,07

87,07

0

40,18

40,18

0

864,90

864,90

0

8 000,00

8 000,00

0

722,70

722,70

0

10 000,00

10 000,00

0

Bystrica

výdavky
OÚ Trenčín

Prenesený výkon štátnej správy
Ţivotné prostredie - beţné
výdavky

Ministerstvo

Prenesený výkon štátnej správy

dopravy, výstavby

Miestne a účel. komunikácie

a RR Bratislava

– beţné výdavky

Ministerstvo

Prenesený výkon štátnej správy

dopravy, výstavby

Stavebný poriadok

a RR Bratislava

– beţné výdavky

OÚ Trenčín

Dotácia na projekt prevencie
kriminality „Rozprávka a šport
nás spája“
- beţné výdavky

OÚ Trenčín

Transfer na úhradu výdavkov
súvisiacich s povodňovými
záchrannými prácami
- beţné výdavky

Ministerstvo

Dotácia - „Výmena okien

financií SR

na budove materskej školy“
- beţné výdavky

Úrad vlády SR

Dotácia – podpora rozvoja športu
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na rok 2015 – multifunkčné
ihrisko

40 000,00

40 000,00

0

- kapitálové výdavky

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2015 neposkytla, ani neprijala ţiadne finančné prostriedky od iných obcí.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V zmysle uznesenia č. 13/47 neuplatňovanie programov v rozpočte, nie je súčasťou záverečného
účtu.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Streţeniciach berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo v Streţeniciach berie na vedomie správu audítora za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo v Streţeniciach schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
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