Obec Turček
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2015

Poznámky k 31.12.2015
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Obec Turček
038 48 Turček 123
00317012
6. 9. 1990
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
x
x
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o
potreby jej obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej
jednotky z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce (počet a názov)

Oľga Wagnerová
starostka obce
14

2
2
Materská Škola pri MŠ Turček, Školská jedáleň
pri MŠ Turček
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky
vo svojej činnosti
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
Účtovná jednotka zmenila spôsob odpisovania majetku – zmena sa týka odpisovania vo viacerých odpisových
skupinách viď ods. 4.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
obstarávacou cenou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
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Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina

Predpokladaná doba
používania v rokoch

Ročná odpisová sadzba
v%

1
2
3
4
5
6

1/4
1/6
1/12
1/20
1/8
1/40

25
16,7
8,4
5
12,5
2,5

Drobný nehmotný majetok od 0,01 € do 499,99 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 30 € do 499,99 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
hmotným majetkom sa účtuje na podsúvahovom účte 771.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.
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7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1
018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok
na tomto účte obec eviduje licenciu na hrobové miesta v celkovej hodnote
078 – Oprávky k drobnému dlhodobému majetku
- na tomto účte sa nachádzajú odpisy k účtu 018 v hodnote
Dlhodobý nehmotný majetok netto =

662,94 €
662,94 €
662,94 – 662,94 = 0,00

b) opis a hodnota dlhodobého hmotného majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe
účtovnej jednotky
Majetok,
Suma
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
43 922,38
Umelecké diela a zbierky (socha, insignie)
2 029,63
Budovy a stavby
2 097 132,53
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 337,26
Dopravné prostriedky (obecné osobné vozidlo, avia
10 076,70
pre Dobrovoľný hasičský zbor)
Drobný dlhodobý hmotný majetok – inventár
22 423,06
Obec v roku 2015 nakúpila v rámci dlhodobého hmotného majetku
- (prírastok a úbytok 031) pozemky – nákup pozemku v hodnote 150,00 eur predaj pozemkov
z majetku obce v cene 506,13 eur
- (prírastok 021) detské ihrisko v obci – 5 159,35 eur
4
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-

Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu kultúry – 2 273,60 €
Prístrešok na drevo za obecným úradom – 2 094,11 €
Novozistený majetok – budova TJ Tatran Turček zaradená v reprodukčnej
obstarávacej cene – 110 250,00 €
Spolu prírastky – 119 777,06 € Presuny spolu – 697,44 €
(presun 021) – 697,44 € presun hodnoty klziska, ktoré sa stalo súčasťou stavby detského ihriska na
Hornom Turčeku (presun z drobného dlhodobého hmotného majetku)
(presun 022) ozvučovacia technika – 6 314,56 eur do drobného dlhodobého hmotného majetku

-

(úbytok 023) dopravný prostriedok – osobný automobil Škoda Fabia 9 370,64 eur
(prírastok 028) krovinorez – 550,00 eur
Merače rýchlosti na Dolnom Turčeku – 4 814,89 €
(presun 028) – ozvučovacia technika – 6 314,56 €
(presun 028) – preúčtovanie hodnoty klziska – 697,44 €

Na účte 042 obec eviduje nedokončené investície:
1. Projektová štúdia –vybudovanie chodníka
okolo cesty I/65 v časti Dolný Turček –
2. IBV pri budove bývalej ZŠ Turček 3. Cesta k domu súp. č. 164 –
4. Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Turček Spolu

3 477,12 €
5 453,99 €
1 033,07 €
12 107,93 €
22 072,11 €

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Obec nevykonala pohyby v časti dlhodobého finančného majetku, týkajúce sa roku 2015.
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy): Obec Turček nevlastní podiely v iných spoločnostiach, riadky 025 až 026 v súvahe nevykazuje.
4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný
majetok
Na riadku 027 súvahy obec eviduje cenné papiere od Turčianskej vodárenskej spoločnosti a to 3925 ks
cenných papierov x nominálna hodnota 33,19 = 130 270,75 €
B) Obežný majetok
účet 112 – Materiál – Školská jedáleň pri MŠ Turček – potraviny sklad
účet 132 – Tovar - na tomto účte je evidovaný zostatok:
Hrnčekov s motívom obce počet kusov 6 ks * 3,60 =
21,60 €
Kníh o obci Turček – počet kusov 735*27,35 =
20 102,25 €
1. Pohľadávky podľa doby splatnosti (tabuľka č. 4)
315 – Ostatné pohľadávky
Zostatok účtu je v celkovej hodnote 159,92 €, ktoré tvorí:
zostatok pohľadávky za 2x zaplatenú faktúru:
D-FA 20100078 p. Mužík, revízia hasiacich prístrojov 256,09 €
Nedoplatky na stravnom – ŠJ pri MŠ Turček zaúčtované
nesprávnym zápisom, ktorý spôsobil ich mínusovú hodnotu - 96,17 €
(potrebné opraviť v roku 2016)

133,12 €
20 123,85 €

159,92 €
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318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových
organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
Zostatok účtu je v celkovej hodnote 13 831,36 €, ktoré tvoria:
Pohľadávky voči FO a PO – káblová televízia
1 130,46 €
Pohľadávky voči FO a PO – komunálny odpad
4 443,41 €
Pohľadávka voči FO
- exekúcia 3 826,09 €
Pohľadávka voči FO
- splátky rodinného domu
346,00 €
Pohľadávka voči FO
- cintorínske poplatky
172,50 €
Pohľadávka voči FO
- náklady na sociálny pohreb
593,50 €
Pohľadávka voči PO
- prenájom billboardu
3 319,40 €
319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
Zostatok účtu je v celkovej hodnote – 1 127,61 € , ktoré tvoria:
Pohľadávky voči FO
– daň za psa v celkovej výške 268,61 €
Pohľadávky voči FO
- daň z nehnuteľností
859,00 €
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
Pohľadávky voči zamestnancom – záloha 28,42 €

28,42 €

378 – Iné pohľadávky
Predpis pohľadávky voči FO z titulu predaja pozemkov obce – 7 637,60 €
Dodržanie finančnej normy – ŠJ pri MŠ Turček
- 13,41 €

7 651,01 €

2. Finančný majetok
211 – Pokladnica k 31. 12. 2015
zostatok účtu = hotovosť v pokladniciach obce k 31. 12. 2015
213 - Ceniny k 31. 12. 2015
Stravné lístky 291 ks * 3,20 €
= 931,20 €
Poštové známky 11 ks * 0,45 € =
4,95 €
Spolu
936,15 €

408,69 €
936,15 €

221 - Bankové účty k 31. 12. 2015
Rekapitulácia - účty - obec/školstvo v eur
Bežný účet
19224362/0200
303,58
Dotačný účet č. 1
1598206656/0200
65 204,83
Dotačný účet č. 2
2693481351/0200
0,00
Účet soc. fondu
1727831053/0200
672,67
Školstvo bežný účet

1639914051/0200

292,77

Bežný účet –stravovací

1639915556/0200

2 375,29

Školstvo – účet SF

1639917455/0200

506,64

Spolu

69 355,78 eur

66 181,08

3 174,70
69 355,78

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Obec nemá náplň pre túto časť súvahy.
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4. Časové rozlíšenie
- Účet 381 – Náklady budúcich období = 1 951,21 € (riadok súvahy 111)
Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5

-

Účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
zostatok účtu k 1. 1. 2015 bol
324 533,16 €
na účte 428 bolo účtované:
a) prevod účtovného výsledku hospodárenia podľa uznesenia obecného zastupiteľstva
428/431
- 4 550,11 €
b) opravy z minulých rokov
+ 1 209,62 €
Konečný zostatok účtu
321 192,67 €
Účet 431 – Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
k 31. 12. 2015 je zostatok účtu rozdielom medzi výnosmi a nákladmi obce a to:
Výnosy za rok 2015
324 955,59 €
mínus
}
- 6 327,41 €
Náklady za rok 2015
331 283,00 €
Účtovný výsledok hospodárenia obce Turček za rok 2015 je - 6 327,41 €.
Účtovný výsledok hospodárenia – stratu vo výške - 6 327,41 € je potrebné vysporiadať na ťarchu
účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka 7
323 – Krátkodobé rezervy
Riadok 131 súvahy 1 360,00 €:
1. Zákonná rezerva na audit v celkovej výške 600,00 €
2. Rezerva na nevyfakturované dodávky elektrickej energie 760,00 €
2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
Riadok 137 súvahy:
- Bez zostatku
2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8
472 – Záväzky zo sociálneho fondu
Zostatok tohto účtu tvorí povinný prídel do sociálneho fondu v celkovej výške 1 183,89 €.
Riadok 144 súvahy
Zostatok tohto účtu tvorí povinný prídel do sociálneho fondu :
Obec – zostatok 672,67 €

Obec Turček – školstvo 511,22 €
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321 - Dodávatelia
Riadok 152 súvahy
Záväzky z neuhradených faktúr voči právnickým osobám – 1 337,67 eur
324 – Prijaté preddavky
Riadok 154 súvahy
Platby za stravné od stravníkov ŠJ pri MŠ Turček – 41,82 eur
379 – Iné záväzky
Riadok 160 súvahy 357,93 €
Obec tu eviduje:
Predpis záväzkov z titulu exekúcií vedených voči zamestnancom
obce v celkovej hodnote
Predpis záväzku obce z kúpnej zmluvy na pozemok
331 – Zamestnanci
Riadok 163 súvahy
- predpis nevyplatených miezd 12/2015

-

336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
Riadok 165 súvahy
predpis zdravotného a sociálneho poistenia 12/2015

-

342 – Ostatné priame dane
Riadok 167 súvahy
predpis dane z príjmov 12/2015

207,93 eur
150,00 eur
7 828,50 €

4 697,41 €

627,86 €

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Obec v tejto časti súvahy neeviduje žiadne položky.
4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
384 – Výnosy budúcich období
- konečný zostatok tvorí hodnota nezúčtovaných
odpisov – majetku obstaraného z cudzích zdrojov –obnova miestnych
komunikácií v celkovej hodnote
- výnosy budúcich období z titulu cintorínskych poplatkov
- majetok obstaraný v minulých rokoch
- novozistený majetok

168 263,29 eur
54 028,62 eur
3 570,00 eur
874,67 eur
109 790,00 eur

8

Obec Turček
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2015
Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
602 - Tržby z predaja služieb

Suma
9 651,17

604 – Tržby za tovar
624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa

200,05
1 818,54
211 919,53

633 – Výnosy z poplatkov – správne poplatky, komunálny
odpad
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
662 - Úroky
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
a od iných subjektov verejnej správy
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- a od iných subjektov verejnej správy

11 797,25
11 297,63
245,20
26 531,75
8 522,56

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

391,00

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

26 567,68

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

14 653,23

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia, voda, plyn
504 – Predaný tovar
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného

1 360,00

Suma
36 711,91
19 685,19
166,41
1 817,84
275,06
436,61
35 549,06
115 314,55
38 649,89
4 904,78
506,13
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majetku a dlhodobého hmotného majetku
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
551 - Odpisy DNM a DHM

1 401,49
64 590,35

553 - Tvorba ostatných rezerv
568 - Ostatné finančné náklady

1 360,00

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným
subjektov verejnej správy

1 000,00

587 – Náklady na ostatné transfery
591 – Splatná daň z príjmov

4 997,35
0,54

3 912,84

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
v členení na náklady za:
a) overenie účtovnej závierky

288,00

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Materiál v skladoch civilnej ochrany

Hodnota
1 343,62

Účet
1 343,62

Doplňujúca informácia o podsúvahových účtoch obce Turček:
účet 771 – DHM v používaní 63 016,78 €
z toho: OTE – obec Turček = 50 571,93 €
OTE – školstvo =
11 101,23 €
OTE – materiál sklad CO = 1 343,62 €
účet 772 – Podsúvahový účet/matrika 1 258,80 €
z toho: OTE – obec Turček/matrika: prenajatá výpočtová technika v hodnote 1 258,80 eur
účet 799 – vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom 64 275,78 €
Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva - Obec Turček nemá pre túto časť poznámok informatívnu náplň.
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených
osôb - Obec Turček nemá pre túto časť poznámok informatívnu náplň.
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu tabuľka č. 12, 13, 14:
Textová časť:
Obec pre rok 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový. Schválený schodok kapitálového rozpočtu je krytý zostatkom finančných prostriedkov obce
z minulých rokov a prebytkom schváleného bežného rozpočtu.
Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj
finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné
zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu
obce. Obec pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015 počítala vo svojom rozpočte s použitím príjmových
finančných operácií vrámci prevodov z peňažných fondov obce.
Obec Turček vytvorila k schválenému rozpočtu na rok 2015 2 rozpočtové opatrenia:
1) Rozpočtové opatrenie č. 1 – Uznesenie č. 26/2015 zo dňa 28. 9. 2015
2) Rozpočtové opatrenie č. 2 – v súlade s ustanovením uznesenia č. 32/2015 zo dňa 14. 12. 2015
a uznesenia č.. 43/2013 zo dňa 12. 12. 2013
Bežné a kapitálové príjmy rozpočtu obce Turček za rok 2015 boli plánované vo výške 267 187,00 eur. Po
úpravách rozpočtu boli plánované príjmy znížené na 264 134,00 eur. Skutočné plnenie rozpočtu za rok
2015 = 267 945,26 eur. Oproti roku 2014 sa jedná o zvýšenie príjmov rozpočtu o 26 053,06 eur, nakoľko
skutočné príjmy rozpočtu za rok 2014 boli 241 892,20 eur. Zvýšenie obec zaznamenala hlavne v oblasti
bežného rozpočtu – t. j. v kategórii ekonomickej klasifikácie 110 – Dane z príjmov a kapitálového
majetku zapríčinené zvýšením tzv. podielových daní.
Bežné a kapitálové výdavky rozpočtu obce za rok 2015 boli plánované v hodnote 297 908,00 eur. Po
úpravách boli znížené na 248 788,00 eur. Skutočné plnenie = 269 857,49 eur. Oproti roku 2014 je to
plnenie nižšie o 18 688,42 eur. Výdavky rozpočtu obce v roku 2015 boli oproti roku 2014 vyššie hlavne
v oblasti kategórie ekonomickej klasifikácie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania, 620 – Poistné a príspevok do poisťovní – čo spôsobilo zamestnanie uchádzačov
o zamestnanie v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vrámci čerpanie fondov EÚ.
Naopak v roku 2015 obec znížila svoje výdavky oproti roku 2014 v oblasti nákupu materiálu
a zabezpečovania služieb – kategória ekonomickej klasifikácie 630 – Tovary a služby a taktiež v oblasti
investícií – kategória 710 – Obstarávanie kapitálových aktív.
Príjmové finančné operácie 2015 = skutočné plnenie 2 917,27 eur.
Výdavkové finančné operácie 2015 = 0
Príjmové finančné operácie 2014 = skutočné plnenie 64 734,00 eur
Výdavkové finančné operácie 2014 = 0
Obec v časti príjmových finančných operácií zapojila do svojho hospodárenia finančné prostriedky
z predchádzajúcich rokov, z rezervného fondu a z ostatných peňažných fondov.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2015.
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