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Záverečný účet Obce Krivany za rok 2015.
1. Rozpočet obce na rok 2015.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený
ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2014 uznesením číslo
22/2014.
Bol zmenený: prvá zmena schválená dňa 17.03.2015 uznesením číslo 53/2015.
druhá zmena schválená dňa 14.05.2015 uznesením číslo 60/2015.
tretia zmena schválená dňa 12.11.2015 uznesením číslo 122/2015.
štvrtá zmena schválená dňa 12.11.2015 uznesením číslo 123/2015.
piata zmena schválená dňa 12.11.2015 uznesením číslo 124/2015.
Rozpočet obce k 31.12.2015 v €
Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce za rok 2015

1 707, 441,00
925 927,00
666 290,00
98 824,00
16 400,00
1 707 441,00
376 163,00
807 890,00
25 000,00
498 388,00
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €
Rozpočet na rok 2015
1 592 217,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 605 087,29

% plnenia
100,80

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
354 400,00
367 110,64
103,58
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 315 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 323 477,15 €, čo je plnenie na 102,69 %.
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b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 31 670,31 €, čo je
121,80 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 24641,46 €, dane zo stavieb boli vo
výške 7 028,85 €.
c) Daň za psa z rozpočtovaných 1 200,00 € bolo uhradených 1 377,46 €, čo je 114,78%
plnenie.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva: rozpočtované 200,00 €, uhradené 60,00 €, čo je
30,00% plnenie.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 12 000,00 €
bolo uhradených 10 525,72 €, čo je 87,71% plnenie.
Za rozpočtový rok boli uhradené aj nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatok
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad aj za minulé roky t.j. 2010 – 2014.
Za rok 2015 - k 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky vo výške 6 837,40 € a to:
a) daň z nehnuteľností vo výške 3162,40 €,
b) daň za psa vo výške 430,00 €,
c) poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 344,60 €.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností, dani za psa, poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad za predchádzajúce roky (2004 - 2014) v celkovej
výške 6 860,96 €.
Nedoplatky za roky 2004 - 2015 k 31.12.2015 boli vo výške 13 698,36 €. Ku dňu zostavenia
záverečného účtu tieto nedoplatky činili sumu 10 545,68 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
49 210,00
66 756,25
135,65
a) Príjmy z prenájmu a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 49 210,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 66 756,25 €, čo je
135,65% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 610,75 €, z prenajatých
priestorov vo výške 19 475,86 €, príjem z prenajatých bytov nad OcU vo výške 9 457,59 €,
príjem z prenajatých rómskych bytov vo výške 6 359,60 €, príjem z prenajatých strojov
a zariadení vo výške 6 000,00 €, správa bytov nad OcU vo výške 369,22 €, príjem na kultúrny
rozvoj vo výške 7 320,00 €, poplatky za služby poskytované obcou 8 485,12 €, príjem voda
a stočné rómske byty vo výške 6 863,00 € a príjmy z dobropisov vo výške 1 719,51 €, príjem
za prebytočný majetok vo výške 95,60.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 1 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 1 210,51 €, čo je
121,05% plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2015
504 065,00

Skutočnosť k 31.12.2015
520 358,79
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% plnenia
103,23

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Poskytovateľ a druh grantu, transferu

Nevyčerpané
k 1.1.2015

Poskytnuté
v roku 2015

Použité
v roku 2015

Zostatok
k 31.12.2015
-

MV SR
Dotácia na prenesené kompetencie

17 439,90

361 670,00

348 809,90

MV SR - Dotácia na dopravné

666,10

2 624,00

2 790,54

30 300,00
použitie do
31.3.2016
499,56

MV SR
Dotácia na vzdelávacie poukazy
MV SR - Dotácia MŠ prípravka

0

4 554,00

4 554,00

0

0

2 550,00

2 550,00

0

ÚPSV a R - Dotácia na stravu HN
ÚPSV a R -Dotácia školské potreby
MV SR - Dotácia sociálne
znevýhodnené prostredie
MPC - Dotácia na projekt MPC
MV SR - Dotácie na učebnice

0
0
0

10 984,99
2 041,80
6 113,00

10 984,99
2 041,80
6 113,00

0
0
0

0
0

21 780,09
583,00

21 780,09
583,00

0
0

UPSVaR dotácia na projekt 50j,50a

0

2 794,80

2 794,80

0

NUCMV - dotácia na projekt

0

631,14

631,14

0

MF SR - Dotácie na HTFF

0

2 000,00

2 000,00

0

MF SR - Dotácie na referendum

0

609,34

609,34

0

ÚPSV a R - Dotácia na projekt 50 j

0

8 099,02

8 099,02

0

Krajský úrad ŽP - Dotácia vodná
správa, ochrana ovzdušia
Obvodný úrad Prešov
Dotácia odmena skladníka CO
UPSV a R - Dotácia aktivačná
činnosť
UPSV a R - Dotácia projekt XX 54

0

95,15

95,15

0

0

187,20

187,20

0

0

2 956,76

2 956,76

0

0

5 845,92

5 845,92

0

0

1 525,54

1 525,54

0

0

406,56

406,56

0

0

59 530,80

59 530,80

0

IA MPSVaR - Dotácia na TSP,
0
23 252,51
23 252,51
ATSP 2014-2015
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

0

UPSV a R - Dotácia na výkon
osobitného príjemcu
MV SR - Dotácia REGOB,
evidencia obyvateľstva
ÚPSV a R -Dotácia dávky rómov

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
666 290,00

Skutočnosť k 31.12.2015
649 442,03
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% plnenia
97,47

a) Granty a transfery
V roku 2015 obec získala nasledovné granty a transfery :
Poskytovateľ a druh grantu, transferu

Nevyčerpané
k 1.1.2015

Poskytnuté
FP
v roku 2015

Použité FP
v roku 2015

MV SR - Dotácia na kamerový
7 000,00
0
7 000,00
systém nevyčerpaná z roku 2014
Nadácia EKPOLIS - Dotácia na
0
3 700,00
3 700,00
Kamenný mlyn
SAŽP B. Bystrica - POD
0
5 000,00
5 000,00
Oddychová zóna Tarenky
MDVa RR - Dotácia územný plán,
0
6 320,00
6 320,00
zmeny a doplnky
MF SR - Dotácia na individuálne
0
3 900,00
3 900,00
potreby obce
MH SP - Dotácia na rekonštrukciu
0
176 330,83
176 330,83
verejného osvetlenia
MŽP SR - Dotácia na zmenu
0
454 191,20
454 191,20
palivovej základne budovy OcU
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Zostatok FP
k 31.12.2015
-

0
0
0
0
0
0
0

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
7 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
7 000,00

18 100,00

18 100,00

73 724,00

35 682,50

Popis
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov
dotácia kamerový systém
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov
škola
RF obce – prevod prostriedkov
z rezervného fondu

6) Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou :
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2015
16 400,00

Skutočnosť k 31.12.2015
19 937,52

% plnenia
121,57

Jedná sa o tieto príjmy:
Príjmy z prenájmu telocvične, poplatky MŠ, réžia, poplatky CVČ, poplatky ŠKD, dobropisy,
refundácie ÚPSVaR.
Kapitálové príjmy : rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou takéto príjmy nemala.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015.
Rozpočet na rok 2015
1 209 053,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 166 141,44

% plnenia
96,45

Skutočnosť k 31.12.2015
382 796,29

% plnenia
101,76

1) Bežné výdavky obce :
Rozpočet na rok 2015
376 163,00
v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Cestovný ruch
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj bývania
Rozvoj obce
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Nedefinovateľné vzdelávanie
Staroba
Sociálna pomoc občanom aj OSP
Sociálne zabezpečenie
Spolu

149 199,00
8 820,00
2 740,00
15 050,00
1 800,00
30 100,00
10 000,00
34 610,00
30 444,00
100,00
7 600,00
5 200,00
21 600,00
500,00
1 200,00
100,00
5 000,00
52 000,00
100,00
376 163,00

Skutočnosť

% plnenia

153 571,06
8 830,37
2 505,35
17 926,17
765,00
33 832,31
7 685,61
30 273,55
21 111,10
0,00
9 221,34
4 367,62
25 037,33
0,00
2 211,96
295,00
4 957,44
60 205,08
0
382 796,29

102,93
100,11
91,43
119,11
42,50
112,39
76,85
84,47
69,34
0,00
121,33
83,99
115,91
0,00
184,33
295,00
99,14
115,77
0
101,76

Výdavky verejnej správy - výdavky vo výške 153 571,06 €:
Mzdy, odmeny a odvody zamestnancov obce, nemocenské dávky, cestovné náhrady.
Poplatky za elektrickú energiu obecný úrad, sýpka a vodojem, za vodu, stočné, telefón, mobil,
koncesionárske poplatky za rozhlas, televíziu.
Nákup 2 ks počítačov, hard disk, kancelárske a čistiace potreby (kancelársky papier, obaly,
karta do fotoaparátu, spisové obaly, baterky, toner do kopírky, tlačivá na daň z nehnuteľností, ,
zošity, kalendáre, obálky a pod.)
Všeobecný a stavebný materiál (nabíjacie batérie, náhradné kľúče, brúsny papier, vrecka do
košov, zemina, črepníky, hnojivo, značkovacia farba, tašky PVC, kľučky, štítky na dvere,
farba na zábradlie, výstražné nálepky, zváracie elektródy, nátery na prístrešky, visiace zámky
a iný materiál).
Materiál a služby pre základnú školu (kamenný koberec pri škole, terénne úpravy pri ZŠ, deň
učiteľov, grafická štúdia rozšírenia MŠ).
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Nákup štiepky - palivo, poplatok za plyn, reprezentačné výdavky obce, poplatky za údržbu
kopírky, za programy update do všetkých PC na obecnom úrade, poplatky za internetové
prístupy samosprávy.
Materiál a práce na údržbe budov v správe obce (podlaha, dezinsekcia priestorov kde sú
umiestnené kroje DFS, kamenný koberec pred obecným úradom, bezbariérový prístup,
rekonštrukcia denný stacionár, oprava kúrenia na obecnom úrade, oprava priestorov zasadačky
po vytopení – škodová udalosť).
Revízia kotlov a poplašného zariadenia, revízia hasiacich prístrojov, odchyt psov v obci.
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty zmena palivovej základne
budovy obecného úradu a protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku.
Spracovanie programu rozvoja obce a monitorovacie správy ku všetkým projektom
z eurofondov, ktoré obec každý rok predkladá.
Geodetické práce v obci – porealizačné zamerania.
Poštovné a kolkové poplatky, poplatky za prenajaté potoky v obci, za stravu zamestnancov
obce, poistenie obecného majetku, odmeny poslancov a členov komisií, výdavky na voľby
a referendum, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce.
Príspevky na CVČ do iných obcí, príspevky spoločnej úradovni na stavebné konanie
a opatrovateľskú službu, členské príspevky (ZMOS, RVC, ZOHT, separovaný zber).
Splátky úrokov z úveru SZRB a ŠFRB (jedná sa o úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov nad obecným úradom a úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na
rekonštrukciu miestnych komunikácii a chodníkov v obci Krivany).

Finančná a rozpočtová oblasť - výdavky vo výške 8 830,37 €:
Mzdy, odmeny a odvody a spoločné výdavky hlavného kontrolóra obce, audítorské služby,
poplatky banke za vedenie bankových účtov obce.

Ochrana pred požiarmi - výdavky vo výške 2 505,35 €:
Cestovné a preprava DHZ, za elektrickú energiu a vodu požiarnej zbrojnice, PHM vozidlá PO,
štartovné a občerstvenie DHZ, odmeny požiarnikov a požiarneho technika.
Cestná doprava - výdavky vo výške 17 926,17 €:
Posypový materiál na údržbu ciest, kamenivo na príjazdové cesty, PHM do snehovej frézy,
kosačiek, multikar, motorová píla, AVIA, krovinorez, mazivá, oleje, nemrznúce zmesi, oprava
a údržba týchto strojov, zimná údržba MK, dopravné značky, odvodňovacie žľaby, betón na
priekopy a kamenivo na cesty.

Cestovný ruch - výdavky vo výške 765.- €:
Výdavky na výrobu propagačného materiálu ( propagačné tabule a tašky).

Nakladanie s odpadmi - výdavky vo výške 33 832,31 €:
Nákup odpadových nádob do obce, odvoz všetkých druhov odpadu, likvidácia biologického
odpadu, vývoz žumpy v rómskej osade.
Ochrana prírody a krajiny - výdavky vo výške 7 685,61 €:
Výsadba kvetov, stromov a trávy na verejných priestranstvách, materiál (kameň) a úprava
Lačnovského, Krivánskeho potoka a úprava hrádzok.
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Rozvoj bývania - výdavky vo výške 30 273,55 €:
Mzdy, odmeny a odvody terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho
pracovníka zamestnaných na projekt financovaný IA MPSVaR, externý manažment tohto
projektu, za vodu v rómskych bytoch a výdavky na údržbu rómskych bytov (dezinsekcia
a deratizácia, čistenie kanalizácie v RO).
Rozvoj obce - výdavky vo výške 21 111,10 €:
Mzdy, odmeny, odvody a nákup ochranných pomôcok a pracovného náradia pre pracovníkov,
zamestnaných na projekty §50J, § 54ŠnZ,
Nákup ochranných pomôcok a pracovného náradia pre pracovníkov aktivačná činnosť.
Zásobovanie vodou - na tejto kapitole neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
Verejné osvetlenie - výdavky vo výške 9 221,34 €:
Spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení v obci, údržba verejného osvetlenia,
montáž a demontáž vianočných ozdôb.

Rekreačné a športové služby - výdavky vo výške 4 367,62 €:
Elektrická energia a voda budova futbalové šatne, cestovné a materiál stolnotenisový klub, FK
služby (preprava hráčov, poplatky za registračky, úprava futbalového ihriska, údržba a drobné
oprava budovy na ihrisku).

Kultúrne služby - výdavky vo výške 25 037,33 €:
Elektrická energia, voda a plyn v kultúrnom dome,
Výdavky na všetky kultúrne a športové podujatia v obci (HTFF, detský festival, deň matiek,
beh Demjankou, Mikuláš, MDD, novoročný turnaj, vianočný koncert).
Materiál a údržba kultúrneho domu (podlaha, revízie kotla, servis plynu, čistenie komína).
Správa www. stránky obce, doména Krivany, ortofotomapa na stránku obce.
Škola tanca a výdavky dedinskej folklórnej skupiny.
Vysielacie služby - na tejto kapitole neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
Náboženské a iné spoločenské služby - výdavky vo výške 2 211,96 €:
Elektrická energia, plyn, voda a údržba dom nádeje a cintorín.
Nedefínovateľné vzdelávanie - výdavky vo výške 295.- €:
Poplatky za školenia a semináre.

Staroba - výdavky vo výške 4 957,44 €:
Výdavky na stretnutie dôchodcov, vianočné balíčky pre dôchodcov, príspevok obce na stravu
pre dôchodcov, príspevok obce na spoločnú úradovňu opatrovateľskej služby.

Sociálna pomoc občanom - výdavky vo výške 60 205,08 €:
Príspevok pre arcidiecéznu charitu Košice a sociálne dávky rómov v hmotnej núdzi.
Sociálne zabezpečenie - na tejto kapitole neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
807 890,00

Skutočnosť k 31.12.2015
758 169,17

% plnenia
93,84

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Výstavba
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obce
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie služby
Spolu

rozpočet
544 047,00
24 472,00
15 000,00
1 000,00
7 000,00
500,00
196 371,00
10 000,00
3 000,00
6 500,00
807 890,00

skutočnosť
537 955,21
14 625,74
0,00
0,00
4 500,00
0,00
193 110,51
0,00
1 455,11
6 522,60
758 169,17

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
vybudovanie kamerového systému v obci vo výške 9 193,53 €,
územný plán obce zmeny a doplnky vo výške 7 900,00 €,
výstavba parkoviska za obecným úradom vo výške 4 891,48 €,
zmena palivovej základne budovy OcU vo výške 515 970,02 €,
b) Výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
výstavba oddychová zóna Tarenky vo výške 6 397,10 €,
výstavba prístrešok Demjanka vo výške 1 110,92 €,
výstavba prístrešok Nachajky vo výške 817,61 €,
rekonštrukcia Kamenný mlyn v Krivanoch vo výške 6 300,11 €,
c) Cestná doprava
Na tejto kapitole neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
d) Nakladanie s odpadmi
Na tejto kapitole neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
e) Rozvoj obce
Nákup nákladného vozidla AVIA vo výške 4 500,00 €.
f) Zásobovanie vodou
Na tejto kapitole neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
g) Verejné osvetlenie
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Krivany vo výške 193 110,51 €.
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% plnenia
98,88
59,76
0,00
0,00
64,28
0,00
98,33
0,00
48,50
100,34
93,84

h) Rekreačné a športové služby
Na tejto kapitole neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
i) Kultúrne služby
Ide o nasledovné investičné akcie:
náklady na stredisko ľudovej kultúry vo výške 1 455,11 €.
j) Vysielacie služby
rekonštrukcia miestneho rozhlasu vo výške 4 544,20 €,
rozšírenie miestneho rozhlasu vo výške 1 978,40 €.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
25 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
25 175,98

% plnenia
100,70

Splátka istiny z úveru ŠFRB bola rozpočtovaná na sumu 7 000,00 €. Plnenie splátky tejto
istiny z úveru bolo vo výške 7 175,98 €, čo predstavuje 102,25%.
Splátka istiny z úveru SZRB na rekonštrukciu MK bola rozpočtovaná na sumu 18 000,00 €.
Plnenie splátky tejto istiny z úveru bolo vo výške 18 000 €, čo predstavuje 100,00 %.
Finančné operácie boli použité ako splátky istiny úveru ŠFRB (výstavba bytov nad OcU)
a úveru SZRB (na rekonštrukciu MK a chodníkov v obci).

4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ
Bežné výdavky ZŠ s MŠ:
Rozpočet na rok 2015
498 388,00

Skutočnosť k 31.12.2015
488 831,54

% plnenia
98,08

v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

09 111 predprimárne vzdelávanie MŠ
09 121 primárne vzdelanie ZŠ I. stupeň
09 122 primárne vzdelávanie špeciál. triedy
ZŠ I. stupeň špeciál.
09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie
všeobecné ZŠ II. stupeň
09 212 Nižšie sekundárne vzdelávanie
všeobecné ZŠ II. stupeň špeciál.
0950 Vzdelávanie nedefínované podľa úrovne
CVČ a ŠKD
09 601 Vedľajšie služby predprimárne
vzdelávanie ŠJ MŠ
09 602 vedľajšie služby predpirmárne
vzdelávanie ŠJ ZŠ I. stupeň
09 603 Vedľajšie služby nižšieho
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Skutočnosť

% plnenia

40 091,00
89 953,00
17 622,00

51 523,77
90 366,70
16 610,46

128,51
100,45
94,25

242 504,00

222 177,77

91,61

52 856,00

50 378,59

95,31

6 862,00

9 621,61

140,21

6 812,00

8 286,12

121,64

10 582,00

10 287,47

97,21

19 106,00

16 552,26

86,63

sekundárneho vzdelávania
ŠJ MŠ II. stupeň
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej
a sociálnej núdzi
SPOLU

12 000,00

13 026,79

108,55

498 388,00

488 831,54

98,08

Predprimárne vzdelávanie MŠ - výdavky vo výške 51 523,77 €:
Odmeny a odvody za zamestnancov materskej školy, odmeny a odvody za zamestnancov
projektu MRK2, učebné pomôcky pre 5 ročné deti MŠ, príspevky pre zamestnancov na DDP,
cestovné náhrady, poštovné, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, knihy, časopisy učebné
pomôcky, štiepka, údržba prevádzky, poistenie učebných pomôcok z projektu MRK2, prídel
do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

Primárne vzdelanie ZŠ I. stupeň - výdavky vo výške 90 366,70 €:
Odmeny a odvody za zamestnancov materskej školy, príspevky zamestnancom na DDP,
cestovné náhrady, energie, vodné - stočné, poštovné a telekomunikačné poplatky, inventár,
čistiace prostriedky, knihy-časopisy-učebné pomôcky, pracovné odevy, štiepka, reprezentačné,
údržba výpočtovej techniky, školenie, kurzy, semináre, poplatok za znečisťovanie životného
prostredia, údržba prevádzky, projekty, poplatky banke, povinné plnenie ÚPSVaRzamestnávanie ZŤP, doplatok k strave zamestnancom, poistenie budov a učebných pomôcok,
prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

Primárne vzdelanie ZŠ I. stupeň špeciálne triedy - výdavky vo výške 16 610,46 €:
Odmeny a odvody za zamestnancov materskej školy, príspevky zamestnancom na DDP,
cestovné náhrady, energie, vodné –stočné, poštovné a telekomunikačné poplatky, inventár,
čistiace prostriedky, knihy-časopisy-učebné pomôcky, pracovné odevy, štiepka, reprezentačné,
údržba výpočtovej techniky, školenie, kurzy, semináre, poplatok za znečisťovanie životného
prostredia, údržba prevádzky, projekty, poplatky banke, povinné plnenie ÚPSVaRzamestnávanie ZŤP, doplatok k strave zamestnancom, poistenie budov a učebných pomôcok,
prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

Nižšie sekundárne ZŠ 2. stupeň - výdavky vo výške 222 177,77 €:
Odmeny a odvody za zamestnancov materskej školy, príspevky zamestnancom na DDP,
cestovné náhrady, energie, vodné - stočné, poštovné a telekomunikačné poplatky, inventár,
čistiace prostriedky, knihy-časopisy-učebné pomôcky, pracovné odevy, štiepka, reprezentačné,
údržba výpočtovej techniky, školenie, kurzy, semináre, poplatok za znečisťovanie životného
prostredia, údržba prevádzky, projekty, poplatky banke, povinné plnenie ÚPSVaRzamestnávanie ZŤP, doplatok k strave zamestnancom, poistenie budov a učebných pomôcok,
prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky, odmeny NÚCMV-ŠR, odmeny a odvody za
zamestnancov - vzdelávacie poukazy, učebné pomôcky pre žiakov zo znevýhodneného
prostredia, cestovné pre žiakov z obce Torysa, strava a školské pomôcky pre žiakov v hmotnej
núdzi, prebytok hospodárenia z roku 2014.
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Nižšie sekundárne vzdelanie ZŠ 2. stupeň špeciálne triedy - výdavky vo výške 50 378,59
€:
Odmeny a odvody za zamestnancov materskej školy, príspevky zamestnancom na DDP,
cestovné náhrady, energie, vodné - stočné, poštovné a telekomunikačné poplatky, inventár,
čistiace prostriedky, knihy-časopisy-učebné pomôcky, pracovné odevy, štiepka, reprezentačné,
údržba výpočtovej techniky, školenie, kurzy, semináre, poplatok za znečisťovanie životného
prostredia, údržba prevádzky, projekty, poplatky banke, povinné plnenie ÚPSVaRzamestnávanie ZŤP, doplatok k strave zamestnancom, poistenie budov a učebných pomôcok,
prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

Vzdelávanie nedefínované podľa úrovne CVČ a ŠKD - výdavky vo výške 9 621,61 €:
Odmeny a odvody zamestnanca ŠKD, učebné pomôcky ŠKD, odmeny a odvody za vedenie
vzdelávacích krúžkov zamestnancom CVČ , činnosť CVČ- lyžiarsky kurz, plavecký kurz,
škola v prírode.

Vedľajšie služby predprimárne vzdelávanie ŠJ MŠ - výdavky vo výške 8 286,12 €:
Odmeny a odvody zamestnanca zamestnaného cez projekt ÚPSVaR, odmeny a odvody
zamestnancov ŠJ, príspevky zamestnancom na DDP, cestovné náhrady, energie, poštovné
a telekomunikačné poplatky, inventár, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, pracovné
odevy-obuv, štiepka, údržba výpočtovej techniky, údržba prevádzkových strojov, školenia,
kurzy, semináre, údržba prevádzky, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

Vedľajšie služby predprimárne vzdelávanie ŠJ ZŠ 1.stupeň - výdavky vo výške 10 287,47
€:
Odmeny a odvody zamestnanca zamestnaného cez projekt ÚPSVaR, odmeny a odvody
zamestnancov ŠJ, príspevky zamestnancom na DDP, cestovné náhrady, energie, poštovné
a telekomunikačné poplatky, inventár, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, pracovné
odevy-obuv, štiepka, údržba výpočtovej techniky, údržba prevádzkových strojov, školenia,
kurzy, semináre, údržba prevádzky, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

Vedľajšie služby predprimárne vzdelávanie ŠJ ZŠ 2.stupeň -výdavky vo výške 16 552,26
€:
Odmeny a odvody zamestnanca zamestnaného cez projekt ÚPSVaR, odmeny a odvody
zamestnancov ŠJ, príspevky zamestnancom na DDP, cestovné náhrady, energie, poštovné
a telekomunikačné poplatky, inventár, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, pracovné
odevy-obuv, štiepka, údržba výpočtovej techniky, údržba prevádzkových strojov, školenia,
kurzy, semináre, údržba prevádzky, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – výdavky vo výške 13 026,79 €:
Strava a školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi.
Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou takéto výdavky nemala.
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015.
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku nevyčerpané zdroje zo ŠR – dotácie k 31.12.

Schodok rozpočtu za rok 2015 / v súlade s §16 ods.6
zák. 583/2004 Z. z.

975 582,78
955 645,26
19 937,52
871 627,83
382 796,29
488 831,54
103 954,95
649 442,03
649 442,03
0,00
758 169,17
758 169,17
0,00
- 108 727,14
- 4 772,19
- 30 834,33
- 35 606,52
60 782,50
25 175,98
35 606,52
- 35 606,52
35 606,52
0,00

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Hospodárenie obce - schodok za rok 2015
Zostatok finančných operácii
Celkové hospodárenie obce

Riešenie hospodárenia obce:
Schodok rozpočtu (bežného a kapitálového) obce v sume - 4 772,19 €, 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 podľa § 16 ods.6 toho istého zákona – vylúčenie z príjmov rozpočtu o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR k 31.12.2015 v celkovej sume – 30 834,33 €, teda upravený schodok za rok
2015 je 35 606,52€ a navrhujeme ho vysporiadať takto:
Použitie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2014 vo výške 25 100,00 €
Z prostriedkov rezervného fondu vo výške
10 506,52 €
Finančné operácie výdaj vo výške 25 175,98€ – splátky úverov boli kryté z prostriedkov RF.
Použitie RF v roku 2015 bolo vo výške 10506,52+25175,98=35682,50€, čo je aj uvedené
v rozpočte na položke 454001.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme schváliť použitie rezervného fondu vo výške
35 682,50 € na krytie celkového schodkového hospodárenia obce za rok 2015.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
KS k 31.12.2014
Prírastky - prebytku hospodárenia

Suma v EUR
117 797,06
0,00

Úbytky - krytie schodku hospodárenia rok 2015

- 35 682,50

KZ k 31.12.2015

82 114,56

Sociálny fond
Obec za posledne roky nevytvárala tvorbu sociálneho fondu. Konečný stav účtu sociálneho
fondu bol vo výške 580,86 €.
Tvorba sociálneho fondu za rok 2012 je vo výške 321,82 €.
Tvorba sociálneho fondu za rok 2013 je vo výške 412,10 €.
Tvorba sociálneho fondu za rok 2014 je vo výške 468,16 €.
Konečný stav účtu sociálneho fondu k 31.12.2014 bol vo výške 1 782,94 €. Tento stav nebol
zaúčtovaný v roku 2015.
Tvorba sociálneho fondu za rok 2015 je vo výške 506,82 €.
Konečný stav účtu sociálneho fondu k 31.12.2015 je vo výške 2 289,70 €. Tento stav bude
zaúčtovaný v roku 2016.

Fond opráv
Prehľad o tvorbe a použití fondu opráv je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Druh fondu opráv
Fond opráv bytový 7 bj. nad OcÚ
Fond opráv spoločný 7 bj. nad OcÚ
Fond opráv na údržbu rómskych bytov
SPOLU

Stav
k 1.1.2015
806,62
759,29
5 428,35
6 994,26

Tvorba
fondu
434,78
289,18
723,96

Použitie
fondu
356,05
356,05

Stav
k 31.12.2015
1 241,40
692,42
5 428,35
7 362,17

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015.
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

3 028 420,38

3 612 144,55

Neobežný majetok spolu

2 089 261,28

2 751 814,76

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1 869 775,81

2 532 329,29

Dlhodobý finančný majetok

219 485,47

219 485,47

Obežný majetok spolu

939 159,10

860 329,79

z toho :
Zásoby

999,02

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

762 482,00

716 265,25

0

0

19 802,60

16 084,79

155 875,48

127 979,75

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé

0

0

Poskytnuté
návratné
krátkodobé
Časové rozlíšenie

0

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

finančné

výpomoci

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 028 420,38

3 612 144,55

Vlastné imanie

1 195 522,15

1 231 531,08

Oceňované rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

2,27
391 885,84

Záväzky

36 008,93
377 381,48

z toho :
Rezervy

920,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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920,00

25 164,40

30 834,33

231 304,51

228 183,33

14 768,17

15 026,80

120 728,76

102 417,02

1 441 012,39

2 003 231,99

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015.
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči ŠFRB

102 417,02
2 659,13
0
4 305,45
213 771,43

€ investičný úver SZRB
€ neuhradené faktúry
€
€ nevyplatené mzdy 12/2015
€

Obec uzatvorila dňa 19.8.2011 Úverovú zmluvu číslo 73066-2011 so Slovenskou záručnou
a rozvojovou bankou . Účel úveru je „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
v obci Krivany – ul. Cintorínska, ul. Kostolná, ul. Mušinka, ul. Pod Koscelcom, ul. Vyšný
Mlyn, chodník ul. Pod Koscelcom a rekonštrukcia mosta v obci Krivany“. Prvé čerpania úveru
bolo ešte v januári 2012.
P. č.

1.

Výška
prijatého
úveru
174 417,02

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

Variabilná
úroková
sadzba

Záložným právom
na pozemky
a stavby vo
vlastníctve obce

Zostatok
k 31.12.2015
102 417,02

Splatnosť

21 06 2021

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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 02/2013 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť.
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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

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

a ) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým
osobám:
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO (originálne kompetencie a prenesené
kompetencie)
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Originálne ZŠ s MŠ
Prenesené ZŠ s MŠ

82 244,34
434 705,34

82 244,34
403 905,78

0
30 799,56

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

379 109,90

348 809,90

30 300,00
použitie do
31.3.2016
499,56

Nevyčerpané
-5-

Bežné výdavky
MV SR

Dotácia na prenesené kompetencie

MV SR

Dopravné

3 290,10

2 790,54

MV SR

Dotácia na vzdelávacie poukazy

4 554,00

4 554,00

0

MV SR

Dotácia MŠ prípravka

2 550,00

2 550,00

0

ÚPSV a R
ÚPSV a R
MV SR

10 984,99
2 041,80
6 113,00

10 984,99
2 041,80
6 113,00

0
0
0

MPC

Dotácia na stravu HN
Dotácia na školské potreby
Dotácia – sociálne znevýhodnené
prostredie
Dotácia na projekt MPC

21 780,09

21 780,09

0

MV SR

Dotácia na učebnice

583,00

583,00

0

UPSVaR

Dotácie na projekt 50j, 50a

2 794,80

2 794,80

0

NUCMV

Dotácia na projekt

631,14

631,14

0

MF SR

Dotácie na HTFF

2 000,00

2 000,00

0

MF SR

Dotácia na referendum

609,34

609,34

0

Krajský
úrad ŽP
Obvodný
úrad Prešov

Dotácia vodná správa, ochrana
ovzdušia
Dotácia odmena skladníka CO

95,15

95,15

0

187,20

187,20

0
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UPSV a R

Dotácia na projekt XX 54

UPSV a R

ÚPSV a R

Dotácia na výkon osobitného
príjemcu
Dotácia REGOB - evidencia
obyvateľstva
Dotácia - dávky rómov v HN

IA
MPSVaR

Dotácia na TSP, ATSP
2014-2015

MV SR

5 845,92

5 845,92

0

1 525,54

1 525,54

0

406,56

406,56

0

59 530,80

59 530,80

0

23 252,51

23 252,51

0

7 000,00

7 000,00

0

3 700,00

3 700,00

0

5 000,00

5 000,00

0

Kapitálové výdavky
MV SR

Dotácia na kamerový systém

Nadácia
Dotácia na Kamenný mlyn
EKOPOLIS
SAŽP
POD – Dotácia Oddychová zóna
Tarenky
MDVaRR
Dotácia územný plán zmeny a
SR
doplnky
MF SR
Dotácia na individuálne potreby

6 320,00

6 320,00

0

3 900,00

3 900,00

0

MH SR

176 330,83

176 330,83

0

454 191,20

454 191,20

0

MŽP SR

Dotácia na rekonštrukciu
verejného osvetlenia
Dotácia na zmenu palivovej
základne budovy OcU

Dotácia na dopravné vo výške 499,56 € bola prevedená ZŠ s MŠ na použitie a aj zúčtovanie
v roku 2016. Bol prevedený aj prebytok ZŠ s MŠ vo výške 30 300,00 € na použitie v roku
2016.

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

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí ( CVČ obce )
Obec
Torysa
Krásna Lúka
Červenica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

864,00
33,60
14,40

864,00
33,60
14,40

0
0
0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

0
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Rozdiel
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu.
Obec nemá programový rozpočet obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Krivany uznesením č. 22/2014 zo dňa 11. 12. 2014 schválilo na
rok 2015 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.

Vypracovala: Mgr. Petríková Ľudmila

Predkladá: Ján Šejirman
starosta obce

V Krivanoch dňa 25.4. 2016

13. Návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Krivanoch schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2015 s výrokom - celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- Vysporiadanie schodku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume
35 606,52 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 16 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a to z použitia
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2014 vo výške 25 100,00 € a z prostriedkov
rezervného fondu vo výške 10 506,52 €.
-

Výdavky finančných operácií v sume 25 175,98 € vysporiadať z rezervného fondu
podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
za rok 2015.
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