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Záverečný účet Obce Kružná  
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

 

1. Rozpočet obce na rok 2015  
 
      Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  
rok   2015. 
      Obec Kružná 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.  
      Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  
schodkový. 
 
       Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  
       Návrh rozpočtu obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.1.2015 
uznesením č. 13/2015. 
       Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.2.2015 uznesením 
č.17/2015. 
       Rozpočet bol zmenený trikrát : 
 

- prvá zmena  rozpočtu schválená dňa 14.7.2015 uznesením č. 30/2015 
 

- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 22.9.2015 uznesením č. 33/2015 
/rozpočtové opatrenie č. 1/2015/ 
 

- tretia zmena rozpočtu schválená dňa 15.12.2015 uznesením č. 41/2015 
/rozpočtové opatrenie č. 2/2015/ 
 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015 v celých eurách 
 

 Schválený 
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene  

Príjmy celkom 129 172 199 550 
Z toho:   

Bežné príjmy 129 172 145 272 

Kapitálové príjmy 0 21 580 

Finančné príjmy 0 32 698 
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Výdavky celkom 129 172 199 550 
Z toho:   

Bežné výdavky   97 292 129 660 

Kapitálové výdavky 11 000 34 030 

Finančné výdavky 20 880 35 860 

Rozpočet obce   
  Schválený 

rozpočet  
Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene  

Bežné príjmy 129 172 145 272 

Bežné výdavky   97 292 129 660 

Saldo bežného rozpočtu /prebytok/ +31 880 +15 612 

   

Kapitálové príjmy 0 21 580 

Kapitálové výdavky 11 000 34 030 

Saldo kapitálového rozpočtu 
/schodok/ 

- 11 000 - 12 450 

   

Finančné operácie - príjmy 0 32 698 

Finančné operácie - výdavky 20 880 35 860 

Saldo finančných operácií  - 20 880 -3 162 

   

Celkové príjmy spolu 129 172 199 550 

Celkové výdavky spolu 129 172 199 550 

Účtovný prebytok 0 0 

Hospodárenie obce po vylúčení FO-
prebytok 

20 880 3 162 

 
 
 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR   
 
Schválený rozpočet 

na rok 2015 
Rozpočet po zmenách 

rok 2015 
Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

129 172,00 
 

199 550,00 196 391,58 98,42 % 
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1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet 
na rok 2015 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

120 700,00 121 900,00 122 048,19 100,12 % 
 
Textová časť – bežné daňové príjmy:  
 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 106 150 EUR z výnosu dane z príjmov 
boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 108 294,28 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 102,02  %.  
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 7 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 7 465,66 EUR, 
čo je 95,10 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 691,32  EUR, dane zo 
stavieb boli v sume 1 774,34 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky spolu vo 
výške  593,91 € z toho na dani z nehnuteľností v sume 200,01  EUR, za odvoz 
komunálneho odpadu a za psa činí 393,90 €. 
c) Uhradená daň za psa činí za sledované obdobie 668,39 €. 
d) Uhradená daň za užívanie verejného priestranstva predstavuje za rok 2015 196 € 

e) Uhradená daň za nevýherné hracie prístroje činí za rok 2015 je 800,00€ od firmy 
Merkur Spielo Sk s.r.o Páričková 18 Bratislava.  
f) Uhradený poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2015  
činí sumu   4 623,86 €. 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
 

Schválený 
rozpočet na rok 

2015 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

1 325,00 € 1 325,00 € 1 193,68 € 90,08 % 

  
Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  
 
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 450 ,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume  414,92 EUR, 
čo je 92,20 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.  
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 875,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 778,76 EUR, 
čo je 89,36 % plnenie.  
Patria sem administratívne poplatky, správne poplatky, príjem z recyklačného 
fondu, úroky a iné nedaňové príjmy /príjem za pohrebné služby, platby za hlásenie 
a užívanie VP, za hrobové miesta, za reg. známky pre psov./ 
c) Iné nedaňové príjmy – nerozpočtované  

Ide o prevod sociálneho fondu za zamestnancov v roku 2015 vo výške 189,42 €.  
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy /transfery/:  
  

Schválený 
rozpočet na rok 

2015 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

7 147,00 € 22 047,00 € 18 682,53 € 84,73 % 

 
Textová časť – bežné ostatné príjmy:  
 
Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. ÚPSVa R Rožňava  9 991,49 Projekt „Šanca na zamestnanie“ 
§54 pom.rob. 

2. ÚPSVaR Rožňava 4 357,61 
  

Aktivačná činnosť 100% 

3. ÚPSVaR Rožňava 3 088,12 
  

Aktivačná činnosť 85% a 15% 

4. ÚPSVaR Rožňava 117,60  Záškoláctvo-rodinné prídavky 
Hamelli Dominik 

5. ÚPSVaR Rožňava 63,36  Stravné-hmotná núdza 
Ošváthová Linda 

6. Ministerstvo vnútra SR 
Okresný úrad  Rožňava 
Ministerstvo vnútra SR 

163,35 REGOB 2015 

7. Ministerstvo vnútra SR 
Okresný úrad Rožňava 

640,00 Referendum v r. 2015 

8. Krajský školský úrad 
Košice  

217,00 Účelový transfer na vzdelávanie 
v MŠ 

9. Okresný úrad Košice  
Odbor ŽP 

44,00 Dotácia na životné prostredie 
Prevod Csányiovej – Spoločný 
stavebný úrad Rožňava 

    

 Spolu bežný transfer 18 682,53   

 

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

 

4) Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet 
na rok 2015 

Rozpočet po 
zmenách na rok 2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

0 € 21 580 € 21 580,00  100,00 % 
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Textová časť – kapitálové príjmy:  
a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0 €.  
Ide o príjem za predaj : - budov    0 EUR 

            - bytov      0 EUR 
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
Z rozpočtovaných  0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0 EUR. 
c) Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 21 580 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 21 580 EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
 
V roku 2015 obec Kružná získala kapitálový transfer na kamerový systém v obci vo 
výške 21 580 €. 
 

P.č. Poskytovateľ  dotácie Suma v EUR Účel  

1. Pôdohospodárska 
platobná agentúra 
Bratislava 

21 580,00 NFP na kamerový systém v obci 
Kružná 

    

 Spolu kapitálový transfer  21 580,00  

 
5) Príjmové finančné operácie:  
 

Schválený 
rozpočet na rok 

2015 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

0 € 32 698,00 € 32 697,76 99,99 % 

  
 
Textová časť – príjmové finančné operácie:  
 
      V roku 2015 bol prijatý úver z Prima banky Slovensko vo výške 21 580 EUR 
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.10.2015 uznesením č. 35 na zabezpečenie 
financovania investičného projektu „Kamerový systém pre obec Kružná“.  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE02724 bola 
uzatvorenou s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.  
Splátka istiny bola realizovaná vo výške 21 580,00  € z refundovaného NFP z PPA 
dňa 18.12.2015. 
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č.24  zo dňa 19.5.2015  bol schválený prebytok 
hospodárenia zistený podľa § 10 odst. 3 písm. a./, b./ zákona č. 583/2004 Z. z. 
v platnom znení o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov na tvorbu rezervného fondu v plnej výške  
11 117,76 €.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR  
 

Schválený rozpočet 
na rok 2015 

Rozpočet po 
zmenách na rok 2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

129 172,00 € 199 500 € 189 303,63 € 94,86 % 

 
1) Bežné výdavky : 
  

Schválený rozpočet 
na rok 2015 

Rozpočet po 
zmenách na rok 2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

97 292,00 € 129 660,00 € 124 542,31 € 96,05 % 

 
v tom :                                                                                                                     

Ekonomická klasifikácia  Schválený 
rozpočet 
na r. 2015 

Rozpočet po 
zmenách na 

r. 2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

610 Mzdy, platy, ost. os. 
vyrovn. 

38 053,00 52 500,00 51 192,94 97,51 % 

620 Poistné a príspevky do 
poisť. 

15 948,00 20 848,00 17 608,84 84,46 % 

630 Tovary a služby 39 485,00 53 156,00 52 458,54 98,63 % 

640 Transfery na členské 2 282,00 2 282,00 2 524,20 110,61 % 

650 Splácanie úrokov 1 524,00 874,00 787,79 90,13 % 

     

Spolu     

 
Textová časť – bežné výdavky: 
 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 52 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 51 192,94 
EUR, čo je 97,50 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, 
účtovníčky, kontrolórky, koordinátorky AČ, robotníkov prijatých  na projekt §54, 
riaditeľky a učiteľky MŠ.  
 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  20 848,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume  
17 608,84 EUR, čo je  84,46 % čerpanie. Ide o zákonné odvody do Sociálnej poisťovne 
a do zdravotných poisťovní za všetkých zamestnancov obce. 
 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 53 156,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 
52 428,54 EUR, čo je 98,63 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk 
OcÚ, ako sú cestovné náhrady, pošt. a telekomunikačné výdavky, elektrina, plyn, 
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržby budov, hasiacich prístrojov, údržba 
ciest, verejnej zelene, verejného osvetlenia, výd. na školenia, na prezentáciu obce a 
ostatné tovary a služby. 
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d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 2 282,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 524,20 
EUR, čo je 110,61 %. Ide o dotáciu pre Futbalový klub APEX Kružná a výdavky 
na členské príspevky pre rôznych združení, v ktorých Obec Kružná je členom ako 
RVC, ZMOS, ZMOHG, Mikroregión Čremošná a MAS GEMER a transfer do 
Spoločnej úradovne. 
 
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  
    finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných   874,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 787,79 
EUR, čo predstavuje 90,13 % % čerpanie. Ide o splátku úrokov za prijaté úvery 
v bankách VÚB a Prima banka.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Schválený rozpočet 
na rok 2015 

Rozpočet po 
zmenách na rok 2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

11 000,00 34 030,00 29 105,32 85,52 % 

 
v tom :          
 Schválený 

rozpočet 
na r. 2015 

Rozpočet 
po 

zmenách  
na rok 
2015  

Skutočnosť % plnenia 

Rekonštrukcia Ocú, knižnice a PZ 
- úhrada faktúr stavebnej firme    
J.P.STAV 
Kamerový systém pre Obec 
Kružná 
-úhrada faktúry firme SAZOS 
Nákup pozemkov   

 
 

10 000,00 
 
 
 

1 000,00 

  
 

4 995,00 
 
 

23 856,00 
254,32 

 

     

Spolu 11 000,00 34 030,00 29 105,32  85,52 % 
 
 
3) Výdavkové finančné operácie : 
 

Schválený rozpočet 
na rok 2015 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% plnenia 

20 880 € 35 860 € 35 656,00 99,43 
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v tom :          

 Schválený 
rozpočet 
na r. 2015 

Rozpočet 
po 

zmenách  
na rok 
2015  

Skutočnosť % plnenia 

Splácanie istiny VÚB Banka 
/Úveru na rekonštrukciu Ocú/ 

20 880,00 14 280,00 14 076,00 98,57 %  

Splácanie istiny Prima Banka  
/Úveru na kamerový systém / 

 21 580,00 21 580,00 100,00 % 

Spolu 20 880,00 35 860,00 35 656,00 99,43 % 

 
 
Textová časť – výdavkové finančné operácie:  
 
Z rozpočtovaných 35 860,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo 
skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 35 656,00 EUR, čo predstavuje 99,43 %. 
Splátka istiny za úveru z VÚB Banky k 31.12.2015 činila 14 076,00 €. 
Splátka istiny za úver z Prima Banky k 31.12.2015 činila 21 580,00 €. 
 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2015 

  

 Bežné  príjmy spolu 141 924,40                    

 Kapitálové  príjmy spolu 21 580,00                               

 Príjmy z finančných operácií 
                                                    
                                32 697,76  

Nerozpočtované nedaňové príjmy  /189,42 /                            

Príjmy spolu   196 202,16                   
 Bežné výdavky  obce  124 542,31                    

  Kapitálové  výdavky spolu 29 105,32                       

 Výdavky z finančných operácií 
                                                           
                                35 656,00              

   

Výdavky spolu   
189 303,63 
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Rozdiel finančných operácií - 2 958,24           

Hospodárenie obce bez finančných 
operácií 

+9 856,77                

  

Hospodársky výsledok - Prebytok                                                                    
                           + 9 856,77              

 
 
Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2015 

 
 

a. Hospodársky výsledok rozpočtu:  
 

Výsledok hospodárenia za rok 2015 je prebytok rozpočtu obce vo výške  +9 856,77 €. 

 
 
 
Skutočnosť 2015 /€/ 
 

Príjmy celkom bez finančných operácií Výdavky celkom bez finančných operácií 

163 504,40 153 647,63 

Hospodársky výsledok rozpočtu je prebytok:    9 856,77 € 

 
Tento prebytok predstavuje rozdiel príjmov a výdavkov obce bez finančných 
operácií, t. j.   9 856,77 € – 2 958,24 € = 6 898,53 € 
 
 
Prebytok rozpočtu v sume 6 898,53 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a./ 
a b./zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme 
použiť na: 

- Tvorbu rezervného fondu v plnej výške  
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu 
za rok 2015 vo výške 6 898,53 €.  
 

b. Účtovný hospodársky výsledok: 
 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /za rok  2015/ je +1 712,46 , čo je rozdiel medzi 
nákladmi a výnosmi r. 2015 vykázanými vo výkaze ziskov a strát.  
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 
/rezervného fondu/ a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie 
na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015  11 117,76 € 

Prírastky - z prebytku hospodárenia  

                 - ostatné prírastky  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup budovy         
- uznesenie č.      zo dňa ......... splácanie istiny      

 

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2015 11 117,76 

 
 
 
Sociálny fond 
 
 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 120,66 € 

Prírastky - povinný prídel -      1  %                                           179,32 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                      

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                164,01 

KZ k 31.12.2015 135,97 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015 KZ  k  31.12.2015 

Majetok spolu 471 939,49 467733,01 

Neobežný majetok spolu 455 785,99 456 605,19 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 358 240,58 359 059,78 

Dlhodobý finančný majetok 97 545,41 97 545,41 

Obežný majetok spolu 15 554,11 10 665,63 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  1 553,38 893,91 

Finančné účty                14 000,73 10 071,72 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

  

Časové rozlíšenie  599,39 462,19 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2015 KZ  k  31.12.2015 

Vlastné imanie a záväzky spolu 471 939,49 467733,01 

Vlastné imanie  302 380,00 304 011,80 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy   

Výsledok hospodárenia  302 380,00 304 011,80 
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Záväzky 40 717,49 20 746,49 

z toho :   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 120,66 157,87 

Krátkodobé záväzky 15 367,11 9 435,94 

Bankové úvery a výpomoci 25 229,72 11 152,68 

Časové rozlíšenie 128 842,00 142 974,72 

 
 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 
 

- voči bankám /úver/                                           11 152,68    EUR 
- voči dodávateľom /J.P.STAV/                                            1 531,50    EUR 
- /dlhodobé záväzky /SF                                              157,87     EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                                                   0,00     EUR 
- voči sociálnej poisťovni                                          2 021,49      EUR 
- voči zdravotným poisťovniam               

                                       /VšZP/ 
                                      /Union ZP/ 
                                     /Dôvera ZP/ 

 
                                             396,49     EUR 
                                             178,13     EUR 
                                             196,14     EUR 
                                              

- Spolu voči poisťovniam                                            2 792,25    EUR 
- voči DÚ                                                                 528,34    EUR 
- voči zamestnancom  

      /mzda za 12/2015 starostovi obce,    
      ekonómke, koordinátorke AČ,  
      kontrolórke obce, učiteľke MŠ, 
      riaditeľke MŠ,     pomocným  
      pracovníkom  §54/ 

 
 
 
 
 
                                           4 583,85    EUR 

 

Spolu záväzky k 31.12.2015                                          20 746,49  EUR 
                                                                            

 
Na základe súdneho rozhodnutia č. 5Cb/4/2014-65 žalovaná Obec Kružná má 
uhradiť žalobcovi p. Ondrejovi Gembickému, Čučma 5 sumu vo výške 8 000,00 €.  
Obec Kružná uhradila na základe súdneho rozhodnutia sumu vo výške 4 000,00 € 
dňa 16.10.2015.  K 31.12.2015 zostáva na úhradu 4 000 €.   
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P.č. Výška prijatého 
úveru 

Výška úrok. 
sadzby 
%p.a.  

Zabezpečenie 
úveru 

Zostatok 
k 31.12.2015 

Splatnosť 
 

1. 55 000,00 2,50 Bianco zmenka 7 000,38 25.07.2016 

2. 10 408,00 2,60 Bianco zmenka 4 152,30 25.12.2017 

      

 Spolu 
nesplatená 

hodnota úveru: 

  11 152,68  

 

8. Informácie o výnosoch a nákladoch k 31.12.2015 v 
EUR  
 
 

Výnosy  - popis a výška významných položiek výnosov  
 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  
r.2014 

Suma v €  
r. 2015 

a) tržby za vlastné výkony  
a tovar 

602 – Tržby z predaja služieb 248,52 247,00 

b)zmena stavu 
vnútroorganizačných 
zásob  

   

c) aktivácia     

d) daňové a colné 
výnosy a výnosy z 
poplatkov 

632 – Daňové výnosy 
samosprávy 
- poukázaný podiel na dani   
z príjmov zo ŠR 
- dane za psa 
- dane z nehnuteľností 
- dane za užívanie VP 

99 810,42 
 

117 368,88 

 633 – Výnosy z poplatkov  
- správne poplatky 
- poplatky za komunálny odpad 

5 442,91 
 

4 979,56 

e) finančné výnosy 662 – Úroky  1,00 1,26 

f) mimoriadne výnosy  672- Náhrady škôd    

g)výnosy z transferov  691 - Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce ... 

  

 692 - Výnosy z kapitálových 
transferov z rozpočtu  obce ... 

  

 693 - Výnosy samosprávy z 
bežných transferov zo  štátneho 
rozpočtu ... 

11 710,56 
 

17 966,37 

 694 - Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov zo 

6 947,76 
 

7 399,02 
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štátneho rozpočtu ... 

 695 - Výnosy samosprávy 
z bežných transferov od  EÚ  

  

 696 - Výnosy samosprávy  
z kapitálových  transferov od EÚ 

  

 697 - Výnosy samosprávy 
z bežných transferov od           
ostatných subjektov mimo verejnej 
správy 

  

 698 - Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej 
správy 

  

 699 - Výnosy samosprávy 
z odvodu rozpočtových príjmov 

  

h) ostatné výnosy, napr. 
pokuty, penále, úroky  

648 – Ostatné výnosy 496,75 
 

485,90 

z omeškania a výnosy z 
poplatkov 

   

Spolu výnosy:  124 657,92 148 447,99 

 
 
Náklady  - popis a výška významných položiek nákladov  
 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  
r. 2014 

 

Suma v € r. 
2015 

a) spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  8 968,44 
 

15 417,25 

 502 – Spotreba energie 3 725,67 
 

9 040,48 

b)služby  511 – Opravy a udržiavanie 909,88 
 

3 723,25 

 512 – Cestovné 1660,25 
 

1 078,51 

 513 – Náklady na reprezentáciu  439,32 
 

1 652,51 

 518 – Ostatné služby  13 098,60 
 

13 923,88 

    

    

c) osobné náklady 521 – Mzdové náklady  39 626,81 
 

51 580,85 

 524 - Zákonné sociálne poistenie 12 793,30 17 583,09 

 527 –Zákonné sociálne náklady      109,03 
 

      201,22 
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d) dane a poplatky  538 – Ostatné dane a poplatky 729,80 
 

94,83 

    

e) odpisy, rezervy a opravné 
položky  

551 – Odpisy dlhodobého nehm.a 
hm.maj. 

22 547,00 
 

23 044,00 

f) finančné náklady  562 - Úroky 915,89 562,23 

 568 – Ostatné finančné náklady 453,39 
 

796,09 

g)mimoriadne náklady     

h) náklady na transfery 
a náklady z odvodu  

587 – Náklady na ostatné 
transfery 

2007,50 
 

1 653,40 

    príjmov    

i) ostatné náklady  548 – Ostatné náklady  2332,94 6 383,94 
Spolu náklady:  110 317,82 146 735,53 

 
 

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 Všeobecne záväzným nariadeniam č. 2 
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce schváleného OZ dňa 
10.2.2015 uznesením č. 18  na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

    

Telovýchovná jednota – bežné 

výdavky 

Futbalový klub APEX KRUŽNÁ 

1 600,00 € 1 600,00 € 0 

Stolnotenisový klub 0 0 0 

Reformovaná cirkev 0 0 0 

Katolícka cirkev 0 0 0 
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K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadeniam č. 2 o podmienkach poskytovania dotácií 
z prostriedkov obce schváleného OZ dňa 10.2.2015 uznesením č. 18. 
Obec Kružná v roku 2015 poskytla dotáciu v súlade s rozpočtom obce pre Futbalový 
klub APEX Kružná vo výške 1600 €. FK APEX Kružná poskytnutú dotáciu vo výške 
1600 € použili na zaplatenie poplatkov pre Slovenský futbalový zväz, na nákup 
vápna, lôpt, trávnej zmesi a na nákup pohonných hmôt.     
Pri poskytnutí dotácie pre FK APEX Kružná bola vyhotovená zmluva o poskytnutí 
dotácie.  
 

10. 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 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 ) 
 

- 5 - 

ÚPSV a R 

Rožňava 

Bežný výdavky  

Rodinné prídavky –  

Hamelli Dominik 

117,60 117,60 0 

ÚPSV a R 

Rožňava 

Bežný výdavky  

Hmotná núdza strava – 

Ošváthová Linda 

63,36 63,36 0 

ÚPSV a R 

Rožňava 

Bežný výdavky  

Projekt §54 „Šanca na 
zamestnanie“ - mzdy 
a odvody pom. rob. Imre, 
Lešták, Takáč, Szendiová/ 

      9 991,49      9 991,49 0 
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ÚPSV a R 

Rožňava 

Bežný výdavky  

Aktivačná činnosť do 

31.5.2015 /mzdy, odvody, 

nákup prac. náradí, prac. 

odevov /85% a 15%/  

     3 088,12       3 088,12 0 

ÚPSVaR 

Rožňava 

 

 

Bežné výdavky  

Aktivačná činnosť od 

1.6.2015 do 30.11.2015/mzdy, 

odvody, nákup prac. náradí, 

prac. odevov, obuvi atď/ 

100% ŠR 

     4 357,61       4 357,61 0 

 

 

 

0 

MV SR 

Okresný úrad 

Rožňava 

Bežné výdavky  

Referendum v roku 2015 

640,00 640,00 0 

MV SR  

Okresný úrad 

Rožňava 

Bežné výdavky  

Register obyvateľstva 

/REGOB 2015/ 

 163,35          163,35 0 

Okresný úrad 

Košice – Odbor 

školstva 

Bežné výdavky  

Účelový transfer na 

vzdelávanie v MŠ 

 217,00   217,00 0 

Okresný úrad 

Košice Odbor ŽP 

Bežné výdavky 

Dotácia na ŽP 

4,00 44,00  

Bežné transfery spolu: 18 682,53 € 18 682,53 € 0 

Pôdohospodárska 

platobná 

agentúra 

Bratislava 

Kapitálové výdavky 

Kamerový systém v obci 

Kružná 

21 580,00 € 21 580,00 € 0 

Kapitálové transfery spolu: 21 580,00 € 21 580,00 € 0 

Spolu transfery: 40 262,53 € 40 262,53 € 0 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 

11. Podnikateľská činnosť 
 
V roku 2015 obec podnikateľskú činnosť nevykonávala. 
 

12. Hodnotenie plnenia programov obce 
 
Obec Kružná neuplatňuje programovú štruktúru v rozpočte obce. 
 
Vypracovala: Erika Drenková, ekonómka       

 
 
V Kružnej,  dňa 2.5. 2016 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a „celoročné hospodárenie 

bez výhrad“. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške  6 898,53 EUR. 
 
 
 
                                                                                            Ondrej    L i p t á k 
                                                                                                Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


