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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
 

1. Rozpočet obce na rok 2015  

 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec 

zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.03.2015 uznesením č. 18/2015. 

Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami dvakrát: 

- prvá zmena schválená dňa 24.06.2015 uznesením č. 43/2015 

- druhá zmena schválená dňa 28.08.2015 uznesením č. 71/2015 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015 

 

 

ROZPOČET OBCE LÁB 2015  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1 058 908,03 1 522 767,22 

z toho:   

Bežné príjmy 1 055 995,21 1 294 040,78 

Kapitálové príjmy           0,00 172 398,00 

Finančné príjmy 2 912,82 56 328,44 

Výdavky celkom 1 010 774,37 1 516 119,99 

z toho:   

Bežné výdavky 937 774,37 1 064 856,37 

Kapitálové výdavky 30 000,00 400 263,62 

Finančné výdavky 43 000,00 51 000,00 

Rozpočet  obce 48 133,66 6 647,23 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1 522 767,22 1 335 318,38 88 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 522 767,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 1 335 318,38 EUR, čo predstavuje  88 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1 294 040,78 1 192 699,96 92 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 294 040,78 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 1 192 699,96 EUR, čo predstavuje 92 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

523 793,45 536 355,20 102 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 416 386,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 424 810,33 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102 %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 54 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 58 429,44 EUR, 

čo je 107,4% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 900,61 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 17 528,83 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností 

v sume 2 452,44 EUR. 

Daň za psa  skutočný príjem 1 070,00 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva  skutočný príjem 645,32 EUR 

Daň z úhrad za dobývací priestor 10 829,65 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 40 570,46 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

310 755,68 251 364,24 81 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 260 117,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 180 511,62 EUR, 

čo je 69 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 149 844,96 EUR, 

príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 359,33 EUR, príjem z prenájmu hrobových miest 

208,50 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 29 098,83 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných  44 721,25 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 65 484,47 EUR, 

čo je 146 % plnenie.  
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c) iné nedaňové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

5 916,52 5 368,15 91 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 916,52 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

5 368,15 EUR, čo predstavuje 91 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vratky, výťažky z lotérií 

a príspevky na energie.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 459 491,65 EUR bol skutočný príjem vo výške 

404 980,52 EUR, čo predstavuje 88 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad – odbor školstva 316 201,57 Prenesený výkon štátnej správy 

v oblasti školstva a vzdelávania – 

normatív ZŠ Láb 

Okresný úrad Malacky 494,34 Referendum 

Okresný úrad – odbor školstva 4 386,00 Vzdelávacie poukazy 

Okresný úrad – odbor školstva 2 984,00 Príspevok na predškolákov 

Okresný úrad – odbor starostlivosti 

o životné prostredie 
145,67 Životné prostredie 

MV SR – sekcia verejnej správy 513,48 REGOB – register obyvateľstva 

MDVaRR SR  67,22 Miestne a účelové komunikácie 

Okresný úrad – MDVaRR SR 1 447,08 Stavebný úrad 

MV SR – sekcia verejnej správy 1 864,69 Matrika 

Okresný úrad – MV SR 10,92 Vojnové hroby 

ÚPSVaR Malacky 56,05 Príspevok na stravu 

Bratislavský samosprávny kraj 797,00 Potreby obce – pivné sety 

NADÁCIA SPP 5 000,00 Potreby materskej školy 

Ministerstvo školstva SR 4 750,00 Interiérové vybavenie MŠ 

Environmentálny fond 66 262,50 Sanácia skládky Búrkové 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

 

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

172 398,00 136 289,98 79 
 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 172 398,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 136 289,98 EUR, čo predstavuje 79 % plnenie.  
 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 039,98 EUR, čo 

predstavuje 315 % plnenie. 
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Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 172 068,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 135 250,00 EUR, 

čo predstavuje 79 % plnenie. Rozpočet predpokladal vyššiu dotáciu na prístavbu materskej 

škôlky. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad vlády SR 40 000,00 Multifunkčné ihrisko 

MŠVVaŠ SR 95 250,00 Prístavba materskej školy 

 

3. Príjmové finančné operácie: 

  

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

56 328,44 6 328,44 11 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 56 328,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 6 328,44 EUR, čo predstavuje 11 % plnenie.  Nižšie plnenie nastalo v dôsledku nižšieho 

čerpania rezervného fondu.  

 

Rozpočtovým opatrením zo dňa 02.04.2015 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 

3 415,62 EUR na odstránenie havarijného stavu v budove základnej školy.  V roku 2015 boli 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. použité aj nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 

1 912,82  EUR a zostatok účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2014 – dotácia od 

Pozagas, a.s. pre DHZ Láb vo výške 1 000,00 EUR.     

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0,00 26 115,25 0 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

26 115,25 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie. Uvedené príjmy majú mimorozpočtový charakter. 

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho: 

Základná škola                                   15 138,62 EUR 

Materská škola 10 976,63 EUR  

 

Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0 0 0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.  

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho: 

Základná škola                                         0,00 EUR 

Materská škola 0,00 EUR  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

1 516 119,99 1 124 687,49 74 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 516 119,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 

v sume 1 124 687,49 EUR, čo predstavuje 74 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky: 

 

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

516 982,56 431 920,78 83 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 516 982,56 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 431 920,78 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie.  

 

 

Medzi významné položky bežných výdavkov patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 98 032,61 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 81 517,03 EUR, 

čo je 83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného 

úradu. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 36 279,40 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 40 676,51 EUR, 

čo je 112 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 367 002,55 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2015   296 209,15 EUR, 

čo je 81 % 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. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 13 650,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 10 580,29 EUR, 

čo predstavuje 78 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 4 518,300 EUR bola skutočne vyčerpaná k 31.12.2015 suma 2 937,80 EUR, 

čo predstavuje 65 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky: 

 

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

400 263,62 132 092,06 33 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 400 263,62 EUR bol skutočne vyčerpaný   

k 31.12.2015 objem 132 092,06 EUR, čo predstavuje 33 % čerpanie.  
 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Odkúpenie pozemkov na výstavbu multifunkčného ihriska a odkúpenie pozemku od FO 

Z rozpočtovaných 6 815,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 7 483,09 EUR, 

čo predstavuje 110 % čerpanie.  

b) Pódium – obnova konštrukcie 
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Z rozpočtovaných 1 404,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2015  4 184,00 EUR. 

Zrealizované bolo aj dokúpenie pódia – tanečného parketu. 

c) Havarijný stav elektroinštalácie v budove základnej školy 

Z rozpočtovaných 3 415,62 EUR bolo realizované skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 

3 415,62 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

d) Projektové dokumentácie – prístavba materskej školy, zateplenie budov OcÚ, ZŠ a MŠ 

Z rozpočtovaných 50 000,00 EUR bola skutočne vyčerpaná k 31.12.2015 suma 15 514,00 EUR, 

čo predstavuje 31 % čerpanie.  

e) Výstavba multifunkčného ihriska a tribúny 

Z rozpočtovaných 40 000,00 EUR bol zrealizované čerpanie k 31.12.2015 v sume 101 495,35 

EUR, čo predstavuje 253 % čerpanie.  

 

 

3) Výdavkové finančné operácie: 

 

 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

51 000,00 12 761,26 25 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 51 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2015 

v sume 12 761,26EUR, čo predstavuje 25 % čerpanie.  

 

 

Z rozpočtovaných 21 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2015 v sume 12 761,26 EUR, čo predstavuje 61 %. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

547 873,81 547 913,39 100 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 547 873,81 EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2015 

v sume 547 913,39 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho: 

Základná škola                                 385 356,38 EUR 

Materská škola 162 557,01 EUR  

 

Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

0,00 0,00 0 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR nebolo realizované žiadne čerpanie  k 

31.12.2015,  čo predstavuje 0 % čerpanie.  

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                         0,00 EUR 

Materská škola 0,00 EUR 
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 
Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015 

Bežné príjmy spolu 1 218 815,21 € 

 z toho: bežné príjmy obce 1 192 699,96 € 

                bežné príjmy RO 26 115,25 € 

Bežné výdavky spolu 979 834,17 € 

 z toho: bežné výdavky obce 431 920,78 € 

                bežné výdavky RO 547 913,39 € 

Bežný rozpočet 238 981,04 € 

Kapitálové príjmy spolu 136 289,98 € 

 z toho: kapitálové príjmy obce 136 289,98 € 

                kapitálové príjmy RO 0,00 € 

Kapitálové výdavky spolu 132 092,06 € 

 z toho: kapitálové výdavky obce 132 092,06 € 

                kapitálové výdavky RO 0,00 € 

Kapitálový rozpočet 4 197,92 € 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 243 178,96 € 

Úprava príjmov o nerozpočtované položky - 40 218,86 € 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 202 960,10 

Vylúčenie z prebytku  110 372,57 € 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 92 587,53 € 

Príjmy z finančných operácií 6 328,44 e 

Výdavky z finančných operácií 12 761,26 € 

Rozdiel finančných operácií - 6 432,82 € 

PRÍJMY SPOLU 1 321 214,77 € 

VÝDAVKY SPOLU 1 124 687,49 € 

HOSPODÁRENIE OBCE 196 527,28 € 

Vylúčenie z prebytku 110 372,57 € 

Upravené hospodárenie obce      86 154,71 € 
 

 

Prebytok rozpočtu v sume 202 960,10 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  110 372,57 EUR,  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu vo výške  92 587,53 EUR  

 

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. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú:  

a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 10 372,57 EUR,   

b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 100 000,00 EUR,   
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ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením §8 odsek 4 a 5 zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p.. 
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 

vo výške 86 154,71 EUR.  

 

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 použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 37 473,43 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

27 588,10 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu: 
uz.č.32/2015 zo dňa 13.5.2015–havarijný stav elektroinštalácie v ZŠ    

3 415,62 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2015 61 645,91 
 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa a interná 

smernica. 
 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 307,20 

Prírastky - povinný prídel – 1,25 %                    812,28 

               - povinný prídel -   %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                     190,65 

               - regeneráciu PS, dopravu               380,00 

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                18,00 

KZ k 31.12.2015 530,83 
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6. 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 4 127 583,20 3 899 653,06 

Neobežný majetok spolu 3 942 026,84            3 525 804,02 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok         2 982,00                  36 484,22 

Dlhodobý hmotný majetok 2 825 914,00             2 523 788,79 

Dlhodobý finančný majetok 1 113 130,84                965 531,01 

Obežný majetok spolu    183 104,20                371 329,28 

z toho:   

Zásoby            0,00         0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 100 382,80 93 312,64 

Dlhodobé pohľadávky             0,00           0,00 

Krátkodobé pohľadávky     10 611,85 14 685,12 

Finančné účty     72 109,55 263 331,52 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.             0,00            0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.             0,00             0,00 

Časové rozlíšenie       2 452,16      2 519,76 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 127 583,20 3 899 653,06 

Vlastné imanie  2 580 395,74 2 346 225,63 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely      16 597,28               0,00 

Fondy              0,00               0,00 

Výsledok hospodárenia       -4 014,24       15 080,13 

Záväzky   310 780,46     371 241,99 

z toho:   

Rezervy        1 800,00         2 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS       1 912,82    110 372,57 

Dlhodobé záväzky    215 537,61   212 755,98 

Krátkodobé záväzky     30 907,39      21 490,80 

Bankové úvery a výpomoci 60 622,64 24 622,64 

Časové rozlíšenie               1 236 407,00               1 182 185,44 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči štátnym fondom (ŠFRB) 212 225,15 EUR 

- voči dodávateľom                      9 744,05 EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                     110 372,57 EUR 

- voči zamestnancom                       5 656,19 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 5 107,26 EUR 

- ostatné (úver DKUÚ)  24 622,64 EUR 

 

Obec Láb dodržiava pravidlá prijímania návratných zdrojov financovania a zadlženosť na 

úrovni, ktorá nezakladá povinnosť pre obec prijať úsporné opatrenia alebo iniciovať ozdravný 

režim alebo nútenú správu. 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

 
Obec Láb nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
 

Obec Láb neposkytla žiadnemu subjektu záruku.  

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 

Obec Láb nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť a neeviduje z nej žiadne náklady, ani 

výnosy.   

 

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. 3/2007 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel. Príjemcami dotácií boli subjekty: 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie na bežné výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

- 4 - 

Športový klub Láb - bežné výdavky na turnaje, 

poplatky futbalovému zväzu.... 

3 664,44 EUR 3 664,44 EUR 0 

Šachový klub Láb – bežné výdavky na turnaje 147,60 EUR 147,60 EUR 0 

LÁBJAN – folklórny súbor – bežné výdavky na 

zakúpenie vybavenia, vystúpenia... 

925,80 EUR 925,80 EUR 0 

JUDO ACADEMY LÁB – bežné výdavky na 

zakúpenie vybavenia  

300,00 EUR 300,00 EUR 0 

Rodičovské združenie pri MŠ Láb – bežné výdavky 500,00 EUR 500,00 EUR 0 

Viera Lukáčková – bežné výdavky (vydanie knihy) 300,00 EUR 300,00 EUR 0 

SPOLU 5 837,84 EUR 5 837,84 EUR 0 

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2007 

o dotáciách. 
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12. 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. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

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

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO (orig. komp. + vlastný príjem) 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola Láb 79 795,32 79 795,32 0,00 

Materská škola Láb 159 584,63 159 584,63 0,00 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, napr. ŠR (normatív, vzd. poukazy, predškoláci) 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Základná škola Láb 321 862,39 311 489,82 10 372,57 

Materská škola Láb 2 984,00 2 984,00 0,00 

 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Právnická  

osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

LÁBINVEST, s.r.o. 0,00 0,00 0,00 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť: školstvo, 

matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 
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- 2 - 

Okresný úrad – odbor školstva Školstvo – bežné výdavky      317 476,39 307 103,82 10 372,57 

Okresný úrad Malacky Voľby 494,34 494,34 0,00 

Okresný úrad – odbor školstva Vzdelávacie poukazy 4 386,00 4386,00 0,00 

Okresný úrad – odbor školstva Príspevok na predškolákov 2 984,00 2 984,00 0,00 

Okresný úrad – odbor 

starostlivosti o životné prostredie 

Životné prostredie 145,67 145,67 0,00 

MV SR – sekcia ver. správy REGOB – register obyvateľ. 513,48 513,48 0,00 

MDVaRR SR Miestne a účelové 

komunikácie 

67,22 67,22 0,00 

Okresný úrad – MDVaRR SR Stavebný úrad 1 447,08 1 447,08 0,00 

MV SR – sekcia ver. správy Matrika 1 864,69 1 864,69 0,00 

Okresný úrad – MV SR Vojnové hroby 10,92 10,92 0,00 

Úrad vlády SR Multifunkčné ihrisko 40 000,00 40 000,00 0,00 

Environmentálny fond Sanácia skládky Búrkové 66 262,50 66 262,50 0,00 

MŠVVaŠ SR Prístavba materskej školy 100 000,00 0,00 100 000,00 

ÚPSVaR Malacky Príspevok na stravu 56,05 56,05 0,00 

Okresný úrad – odbor školstva Príspevok na učebnice 638,00 638,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec nemá obsahovú náplň. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Bratislavský samosprávny kraj 797,00 797,00 0,00 

 

 

 

 

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec Láb prijala uznesením č. 10/2015 zo dňa 21.1.2015 rozhodnutie o neuplatňovaní 

programového rozpočtovania. Záverečný účet za rok 2015 preto neobsahuje vyhodnotenie 

plnenia programov. 
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Vypracovala: Katarína Kovárová                                  Predkladá: Marián Moravčík 

 

 

V Lábe, dňa 31.05.2016 
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14. Návrh uznesení: 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Láb za rok 2015 a celoročné 

hospodárenie za rok 2015 bez výhrad; 

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Láb schvaľuje prebytok hospodárenia obce Láb za rok 2015 

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 v sume 202 960,10 EUR 

 

3. Obecné zastupiteľstvo v obci Láb schvaľuje zostatok finančných operácií v sume                  

- 6 432,82 €.  

 

4. Obecné zastupiteľstvo v obci Láb potvrdzuje, že prebytok bežného a kapitálového 

rozpočtu, zistený podľa  ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p., bol upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov vo 

výške 110 372,57 EUR.  

 

5. Obecné zastupiteľstvo obce Láb schvaľuje, že prebytok hospodárenia znižujú 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, na 

účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona:  

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 372,57 EUR, a to na: prenesený 

výkon  štátnej správy  v oblasti školstva  

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 100 000 EUR, a to na : 

 rozšírenie kapacity materskej škôlky,  

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 

zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

6. Obecné zastupiteľstvo obce Láb schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 86 154,71 EUR. 

 

7. Obecné zastupiteľstvo v obci Láb berie na vedomie : 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2015  

b) Správu a výrok audítora k účtovnej závierke  za  rok  2015. 
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