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Záverečný účet obce Diakovce za rok 2015
1. Rozpočet obce na rok 2015
Obec v roku 2015 zostavila viacročný 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.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.01.2015 uznesením č. 03/20012015/A4.
Do schválenia rozpočtu na rok 2015 sa hospodárenie obce riadilo rozpočtovým provizóriom.

Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet obce bez schválených úprav :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Výdavky na školstvo
Prebytok bežného rozpočtu

:
:

1 880 007,35 €
1 880.007,35 €

:
:
:

1 201 103,00 €
866.517,35 €
215.500,00 €
+ 119.086,65 €

Kapitálové príjmy
:
Kapitálové výdavky
:
Schodok kapitálového rozpočtu :

261 475,97 €
645 862,00 €
-384 386,03 €

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

417 428,38 €
152 128,00 €
+265 300,38 €

:
:
:

Úpravy a presuny finančných prostriedkov:
- Zmena rozpočtu – uznesenie OZ č. 11/22062015/A7 zo dňa 22.6.2015
- Zmena rozpočtu – uznesenie OZ č. 17/22122015/B3 zo dňa 22.12.2015

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 :
2.1/ Bežné príjmy:
Rozpočet na
rok 2015
1 201 103,00 Eur
vlastné príjmy ZŠ
spolu:

Upravený
k 31.12.2015
1 317 052,00
0
1 317 052,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 243 448,27
1 026,31
1 244 474,58

% plnenia
94 ,41 %
0
94,48 %

1) Daňové príjmy :
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 483 353,00 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2015 spolu s vyrovnaním za rok
2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 493 179,74 €, čo predstavuje plnenie na 102 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 105 050,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 98 060,81 €, čo je 93 %- ne plnenie. Príjmy dane
z pozemkov boli vo výške 67 634,51 €, dane zo stavieb boli vo výške 30 267,21 € a dane z bytov vo výške 159,09 €.
Dane za špecifické služby, v tom:
c) Daň za psa 1 603,62 €. Rozpočet 1 620,00 €, plnenie na 98 %.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 517,00 €. Rozpočet 520,00 €, plnenie na 99 %.
e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 34 717,24 €. Rozpočet 35.000,00 €, plnenie 99%
f) Daň z ubytovania 889,26 Eur, rozpočet 891,00 Eur, plnenie 99 %.
2) Nedaňové príjmy :

a) Príjmy a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 254 390,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 230 474,07 €, čo je plnenie na 90,6 %. V tom
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je príjem z prenajatých pozemkov vo výške 8 115,18 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške
212 345,95 € a z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 1 897,76 €.
b) Administratívne a iné poplatky, ostatné príjmy
Rozpočet 136 780,00 €, skutočné plnenie 116 161,63 €, čo je 84 %-né plnenie.
Významnú časť príjmov tvoria platby za stočné od obyvateľov a PO – 44 037,12 Eur.
Ďalšie významné čiastky predstavujú príjmy za separovaný zber vo výške 2 275,55 €, predaj nových kuka nádob
760,00 Eur a opravy kanalizačných prípojok od občanov v sume 2 828,60 €.
Skutočný príjem z úrokov z vkladov na účtoch bol v sume 7,27 €. Príjem z náhrad poistného plnenia 465,72 €.
3) Bežné granty a transfery
Bežné granty a transfery, rozpočet 271 168,00 €, skutočnosť 263 479,17 €, z toho zo štátneho rozpočtu 250 304,19
€, z VÚC 150,00 €.
Prijaté bežné granty a transfery sú uvedené podrobne v časti „B“:

2.2/ Kapitálové príjmy :
Rozpočet na
rok 2015
261 475,97

Upravený
k 31.12.2015
23 900,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
23 885,50

a) Príjem z predaja kapitálových aktív: 3 000,00 €.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 10 885,50 €.
c) Kapitálové granty a transfery:
P.č.
Poskytovateľ dotácie
Suma
1.
Ministerstvo vnútra SR
10 000,00

% plnenia
99,93 %

Investičná akcia
Kamerový systém v obci

2.3 Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na
rok 2015
417 428,38

Upravený
k 31.12.2015
35 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
35 000,00

% plnenia
100%

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 :
3.1/ Bežné výdavky:
Rozpočet na rok
Upravený
Skutočnosť
2015
k 31.12.2015
k 31.12.2015
866.517,35
919 882,35
910 201,94
 bez prenesených a originálnych kompetencií v školstve – bod 3.4

% plnenia
98 %

1. Bežné výdavky :
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (61)
Z rozpočtovaných 346 759,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 345 566,29 €, čo je 99% čerpanie. Patria
sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ, MKS, matriky, opatrovateľskej služby, strediska sociálnej starostlivosti,
PP, ost. služieb, MŠ maď. a MŠ slov., ZŠ slov., zamestnankyňa rómskeho programu PRINED, obecnej polície.
b) Poistné a príspevok do poisťovní (62)
Z rozpočtovaných 113 975,50 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 113 444,01 €, čo je 99 %. Sú tu zahrnuté
odvody do poistných fondov Sociálnej poisťovne.
c) Tovary a služby (63)
Z rozpočtovaných 427 145,85 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 420 009,73 €, čo je 98 % čerpanie. Ide
o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, a sú v nich cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a
štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, ako napríklad:
*
spotreba energií (632) – elektrickej energie, plynu a vody za 158 337,09 €.
Významnejšie: energie správy obce 158 337,09 Eur, v tom je spotreba energií OcÚ 18 030,19 Eur, spotreba
energií kult. domu 14 193,06 Eur, spotreba energií ost. služby 1562,11 €, EE verejného osvetlenia 10 730,40 €,
spotreba energií v MŠ maď. a MŠ slov.12 731,39 €, spotreba energií v SSS 8 740,64 Eur, spotreba energií v PP
696,91 Eur, TJ TERMÁL - futbalový klub 820,51 €, stočné obyv. a firiem 52 039,11 Eur, spotreba energií
nájomných bytových domov 25 914,49 Eur, spotreba energií cintorínov 545,72 Eur a pod.
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*

-

-

-

-

-

-

spotreba materiálu (633), za 54 664,71 € v tom:
Významnejšie: spotrebný materiál OcÚ 2 417,98 Eur, spotr. materiál pre OP 5 444,71 Eur, spotrebný materiál
pre ost. služby 6 900,47 Eur, spotrebný materiál pre KD 1 950,08 Eur, spotr. mat. pre MŠ maď. a MŠ slov.
1 723,29 Eur, spotr. mat. ŠJ 1 530,13 Eur, spotr. mat.+ potraviny pre SSS 22 404,23 Eur
všeobecný materiál a kancelárske potreby za 2 202,78 €, významnejšie z tejto sumy kancelárske potreby celkom
1 974,10 €, v tom tlačivá, papier, tonery do tlačiarní, odkladacie mapy; vrecia na separovaný zber 906,41 €,
výsadbový a iný materiál na verejnú zeleň 115,45 €, čistiace a dezinfekčné prostriedky 2 409,29 €.
reprezentačné 3 465,10 €, výdavky pozostávajú z občerstvenia na pracovných schôdzkach, obecných
zastupiteľstvách, pracovné obedy, živé kvety pri sobášoch a uvítaniach do života, kladenie vencov pri rôznych
slávnostných príležitostiach.
palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, prepravné a nájom mot. voz. (634) – 29 251,75 Eur
Významnejšie: správa OcÚ 2 366,61 Eur (PHM + servis mot. voz. DACIA, OCTAVIA, FABIA); smet. auto
IVECO – PHM, servis 6 094,00 Eur; PHM a servis– obecná polícia 1 441,57 Eur, ostatné služby – PHM, servis
13 468,79 €; zákonné poistenie mot. voz. 6198,16 €; prepravné a nájom dopr. prostr. OcÚ – 334,21 €
bežná údržba (635) – 45 436,70 €, v tom významnejšie:
oprava a údržba výpočtovej techniky 2 582,62 €, údržba budovy OcÚ 1 150,78 Eur, údržba bytov v bytových
domoch a budov a verejného priestranstva v majetku obce 13 001,19 €, oprava kanalizácie v obci 14 387,17
Eur, údržba VO 1 045,91 €, údržba zdrav. Stred.-lekáreň 2 426,64 Eur, údržba budovy MKS 329,60 €, €, údržba
miestneho rozhlasu 1 783,06 €, údržba MŠ maď. a MŠ slov. 1 942,26 Eur, údržba ŠJ 850,00 Eur, údržba budovy
SSS 429,62 Eur.
služby (636-637) 104 684,12 €
vo všeobecných službách významnejšie: poradenská a konzultačná služba 13 524,23 €, bezpečnostné služby
12 000 Eur, prieskumné a projektové služby 4 526,80 Eur, za zneškodňovanie odpadov 29 541,61 Eur,
stravovanie zamestnancov obce 805,60 €, poistenie majetku 9 134,00 €, výdavky na geometrické plány 500,00
Eur, štúdie, expertízy, posudky 329,40 Eur, kolkové známky 670,00 Eur; pokuty a penále 6 425,09 Eur;; za
oceľové fľaše 945,03 €; všeobecné služby- kanalizácia 2 484,32 €, nájomné za budov 26 117,84 €
v špeciálnych službách významnejšie: audítorské služby 1 212,00 € .

d) bežné transfery poskytnuté d)z rozpočtu obce podľa VZN obce (64) - rozpísané v časti C. Sú to bežné transfery
spoločenských organizáciám a občianskym združeniam
e) finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu – transfery čerpané, rozpísané v časti B

3.2/ Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok
2015
645 862,00

Upravený
k 31.12.2015
26 971,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
26 889,68

% plnenia
99 %

a) Výdavky verejnej správy
Investíciami v oblasti verejnej správy boli: zradenie kamerového systému v obci vo výške 13 690,18 Eur dotácia10 000,00 Eur + vlastné náklady 3 690,18 Eur
b) Bývanie a občianska vybavenosť
Kúpa služobného motorového vozidla Citroen Berlingo pre ost. služby obce v hodnote 3 600,00 Eur, kanalizácia
a zberné šachty z vlastných zdrojov 9 079,10 €,
.

3.3/ Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na
rok 2015
152 128,00

Upravený
k 31.12.2015
87 815,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
87 684,44

% plnenia
99 %

Splácania istiny zo ŠFRB v sume 70 926,44 €, istiny z úveru na kúpu smetiarskeho vozidla IVECO STRALIS 13 068,00
€, istiny z úveru na kúpu motorového vozidla DACIA LOGAN v sume 3 690,00 €,

3.4/ Výdavky RO – ZŠ s VJM :
Základná škola s VJM vo výdavkoch k 31.12.2015 vykazuje nasledovné plnenie:
Rozpočet:

Schválený rozp.

Upravený rozp.

Skutočnosť:

Plnenie:

Bežné výdavky

215.500,00

246 622,00

247 552,00

100,37 %

ZŠ s VJM v nerozpočtovaných príjmoch vykazuje plnenie 25 360,54 ( potraviny, sociálny fond ) a v nerozpočtovaných
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výdavkoch plnenie 58.732,20 € ( stravné, tuzemské granty a iné ).

4./ Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015:
4.1/ Výsledok hospodárenia bez finančných operácií:
a/ skutočné rozpočtové príjmy
1,268.360,08 €
b/ skutočné rozpočtové výdavky
1,184.643,62 €
prebytok:
83.716,46 €
Rozpočtový prebytok vznikol ako rozdiel bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov.
4.2/ Kumulatívny výsledok hospodárenia:
a/ skutočné rozpočtové príjmy spolu
b/ skutočné rozpočtové výdavky spolu

1,303.360,08 €
1,272.328,06 €
prebytok
31.032,02 €
Kumulatívny prebytok vznikol ako rozdiel celkových príjmov a celkových výdavkov vrátane finančných operácií. Obec
podľa ustanovení § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z prebytku hospodárenia zisteného
podľa § 16 ods. 6 zákona vytvára rezervný fond najmenej vo výške 10 % z prebytku.

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
4.1/ Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške min. 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
4.2/ Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2015

1653,49

Prírastky - povinný prídel

2516,94

Úbytky

- ostatné úbytky

2504,97

Konečný zostatok k 31.12.2015

1665,46

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči
 zriadeným a založeným právnickým osobám
 štátnemu rozpočtu
 štátnym fondom
 ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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 právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Podnik: SPO Diakovce.
Príspevková organizácia v roku 2015 vykonávala svoju podnikateľskú činnosť počas celého roka. Ročné výkazy, ako
súvaha, výkaz ziskov a strát, rozpočtové výkazy tvoria neoddeliteľnú súčasť Záverečného účtu Obce Diakovce za rok
2015.
B/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
KSÚ Nitra

Spoločný stavebný úrad

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015

2 394,76

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2015

Rozdiel

2 394,76

0
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KŚÚ Nitra

Školstvo

Obv. Úrad

Matrika

Obv. úrad

231 486,00

231 486,00

0

2 932,74

2 932,74

0

Evidencia obyvateľov

737,55

737,55

0

Štátny rozp.

Voľby

640,00

640,00

0

ÚPSVaR N.Z,

Stravné pre deti v HN

0,00

0,00

0

Štátny rozp.

Príspevok na materské školy

2 333,00

2 333,00

0

ÚPSVaR N.Z.

Dobrovoľnícka práca - § 52a

26,88

26,88

0

ÚPSVaR N.Z.

Povodňová činnosť - § 50 J

12 713,09

12 713,09

0

Štátny rozp.

Rómsky projekt PRINED

8 647,88

8 647,88

0

VÚC Nitra

Stolnotenisový turnaj

382,26

382,26

0

VÚC Nitra

Obec

150,00

150,00

0

VÚC Nitra

MO MATICA

350,00

350,00

0

VÚC Nitra

Obec – Obecné dni

550,00

550,00

0

263 344,16

263 344,18

0

SPOLU:

Všetky transfery v rámci verejnej správy boli použité na určený účel.
Nevyčerpané finančné prostriedky na voľby boli vrátené na príjmový rozpočtový účet Ministerstva financií SR.
C/ Finančné usporiadanie dotácií PO a FO voči obci:
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 15/2007/A/5b o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
TJ Diakovce

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015 v €

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2015 v €

Rozdiel

3 674,09

3 674,09

0

ZO CSEMADOK

380,00

380,00

0

MO Matica

580,86

580,86

0

50,00

50,00

0

OZ „Spoločne za Diakovce“-„Együtt Deákiért“

375,51

375,51

0

ZŠ s VJM – deň detí

150,00

150,00

0

Združenie maď. rodičov pri ZŠ maď.

300,00

300,00

0

Združenie maď. rodičov pri MŠ maď.

150,00

150,00

0

39,57

39,57

0

150,00

150,00

0

MŠ maď.- deň detí

50,00

50,00

0

MŠ slov. – deň detí

50,00

50,00

0

ZŠ slov. – deň detí

30,00

30,00

0

Reformovaný kresťanský zbor

80,00

80,00

0

Evanjelický cirkevný zbor

211,00

211,00

0

Dobrovoľný hasičský zbor

150,00

150,00

0

MKP – MO Diakovce

138,00

138,00

0

Miestny spolok červeného kríža

11,27

11,27

0

Nezisková org. – stolotenisový turnaj

46,17

46,17

0

Nezisková organizácia

Slovenský zväz zdravotne postihnutých - MO
Klub dôchodcov č. 2
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Rodičia žiakov 1. ročníka

160,00

160,00

0

Dotácia – hmotná núdza

300,00

300,00

0

7 076,47

7 076,47

0

SPOLU:

K 31.01.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 9/2005 o dotáciách. Dotácie boli
použité na určený účel.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 :
AKTÍVA
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie
Majetok spolu

5 834 604,28
284 644,56
5 066 070,93
483 888,79
481 578,59
3 353,53
414 063,49
64 161,57
0
161,73
6 316 344,60

PASÍVA
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Vlastné imanie
Nevysp. výsl. hosp. min. rokov
Fondy
Výsledok hospodárenia
Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov
Ost. krátkodobé rezervy
Zúčt. Medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
Pasíva celkom
Bilančná kontinuita bola dodržaná, pretože aktíva sa rovnajú pasívam.

2 562 952,68
2,558.947,26
0
4 005,42
1 967 217,97
0
1 582,52
1 551 822,60
137 282,51
276 530,34
1 786 173,95
6 316 344,60

6.1/ Finančné účty obce v sume 63 588,43 € - pozostávali z kumulovaných zostatkov finančných prostriedkov na
bankových bežných účtoch. Stav pokladne k 31.12.2015 – 573,14 €.
BANKA
ÚČET Č.
Zostatok
VÚB a.s.
21825132/0200
21,08
Prima banka Nitra
0810373001/5600
30,09
OTP
6938040/5200
28,29
UniCredit Banka
6607525011/1111
1 774,86
UniCredit Banka
6607525046/1111
25 046,30
UniCredit Banka
6607525089/1111
35 022,35
UniCredit Banka
6607525070/1111
1 665,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu
63 588,43 €
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6.2/ Dlhodobé záväzky
Obec Diakovce v roku 2012 na prefinancovanie prechodného nedostatku finančných prostriedkov požiadala UniCredit
Banku a.s. pobočka Šaľa o poskytnutie kontokorentného úveru vo výške 123 500,-- Eur, následne dňa 11.02.2015
uznesením č. 06/11022015/A6 Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie kontokorentného úveru 117 000,00 Eur
o 35 000 Eur.
6.2.1/ Štátny fond rozvoja bývania
1/ V zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov ŠFRB zo dňa 13.9.2002 /Byty I./ obec Diakovce spláca úver a úroky
mesačne a to nasledovne:
 v mesiacoch január – december 2015
12x859,56 Eur – 10 314,72 Eur. Zostatok úveru k 31.12.2015 146 111,19 Eur, výška úrokov za rok 2015 - 1 969,16 Eur.
2/ V zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov ŠFRB zo dňa 10.6.2004 /Byty II./ obec Diakovce spláca úver a úroky
mesačne nasledovne:
 v mesiacoch január – december 2015
12x 728,47 Eur – 8 741,64Eur. Zostatok úveru k 31.12.2015 –
132 282,46 Eur, výška úrokov za rok 2015 5 350,36 Eur.
3/ V zmysle Zmluvy č. 405/349/2011 /Byty č. 1/ o poskytnutí prostriedkov ŠFRB zo dňa 15.07.2011 Obec Diakovce
spláca úver a úroky mesačne /vždy do 15. dňa v mesiaci/ a to nasledovne:
>
1. splátka do 15.08.2011 - 669,24 €
>
2.-359. Splátka 669,24 €, 360. zostatok dlhu.
Obec Diakovce dňa 10.08.2012 požiadala ŠFRB z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov o uzavretie dohody
o odklade splátok úveru. ŠFRB našej požiadavky vyhovela, a dohodli na odklade splácania úveru v Dodatku č. 1 k zmluve
č. 405/349/2011 zo dňa 15.07.2011 a to nasledovne:
Odklad splácania úveru od 1.12.2011 do 31.05.2012, avšak úver bol navýšený nasledovne:
>
4. /od 15.06.2012/ až 359. splátka 682,40 Eur
>
360. splátka je zostatok dlhu. V mesiacoch január – december 2015
12
x 682,40 Eur – 8 188,80 Eur. Zostatok úveru k 31.12.2015 - 183 799,60 Eur, výška úrokov - 1 902,18 Eur.
4/ V zmysle Zmluvy č. 405/500/2012 /Byty č. 2/ o poskytnutí prostriedkov ŠFRB zo dňa 28.09.2012 Obec Diakovce
spláca úver a úroky mesačne / vždy do 15. dňa v mesiaci/ a to nasledovne:
>
1. splátka do 15.10.2013 - 669,08 Eur
>
2. až 359 . splátka 669,08 Eur
>
360. splátka – zostatok dlhu.
Obec Diakovce dňa 13.11.2012 požiadala ŠFRB z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov o uzavretie dohody
o odklade splátok úveru. ŠFRB našej požiadavky vyhovela, a dohodli na odklade splácania úveru v Dodatku č. 1 k zmluve
č. 405/500/2012 zo dňa 28.09.2012 a to nasledovne:
Odklad splácania úveru od 1.11.2012 do 30.4.2013, avšak úver bol navýšený nasledovne:
>
/od 15.05.2013/ až 359. splátka 683,58 Eur
>
360. splátka je zostatok dlhu. V mesiacoch január –december 2015 12 x
683,58 Eur – 8 202,96 Eur. Zostatok úveru k 31.12. 2015 – 191 746,48 Eur, výška úrokov 1 982,34 Eur.
5/ V zmysle Zmluvy č. 405/4982012 /Byty č. 3/ o poskytnutí prostriedkov ŠFRB zo dňa 28.09.2012 Obec Diakovce
spláca úver a úroky mesačne /vždy do 15. dňa v mesiaci/ a to nasledovne:
>
1. splátka do 15.10.2012 – 669,08 Eur
>
2. až 359. splátka 669,08 Eur
>
360. splátka – zostatok dlhu.
Obec Diakovce dňa 13.11.2012 požiadala ŠFRB z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov o uzavretie dohody
o odklade splátok úveru. ŠFRB našej požiadavky vyhovela, a dohodli na odklade splácania úveru v Dodatku č. 1 k zmluve
č. 405/498/2012 zo dňa 28.09.2012 a to nasledovne:
Odklad splácania úveru od 1.11.2012 do 30.4.2013, avšak úver bol navýšený nasledovne:
>
od 15.05.2013/ až 359. splátka 683,58 Eur
>
360. splátka je zostatok dlhu. V mesiacoch január – december 2015 12 x 683,58
Eur – 8 202,96 Eur. Zostatok úveru k 31.12.2015 – 191 746,48 Eur, výška úrokov – 1 982,34 Eur.
6/ V zmysle Zmluvy č. 405/528/2012 /Byty č. 5/ o poskytnutí prostriedkov ŠFRB zo dňa 28.09.2012 Obec Diakovce
spláca úver a úroky mesačne /vždy do 15. dňa v mesiaci/ a to nasledovne:
>
1. splátka do 15.10.2012 – 93.20,19 Eur
>
2. až 359. Splátka 93,19 Eur
>
360. splátka – zostatok dlhu.
Obec Diakovce dňa 13.11.2012 požiadala ŠFRB z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov o uzavretie dohody
o odklade splátok úveru. ŠFRB našej požiadavky vyhovela, a dohodli na odklade splácania úveru v Dodatku č. 1 k zmluve
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č.405/528/2012 zo dňa 28.09.2012 a to nasledovne:
Odklad splácania úveru od 1.11.2012 do 30.4.2013, avšak úver bol navýšený nasledovne:
>
od 15.05.2013/ až 359. Splátka 95,21 Eur
>
360. splátka je zostatok dlhu. V mesiacoch január – december 2015 12 x
95,21 Eur – 1 142,52 Eur. Zostatok úveru k 31.12.2015 – 26 704,95 Eur, výška úrokov 276,08 Eur.
7/ V zmysle Zmluvy č. 405/520/2013 /Byty č. 8/ o poskytnutí prostriedkov ŠFRB zo dňa 23.9.2013 Obec Diakovce spláca
úver a úroky mesačne /vždy do 15. dňa v mesiaci / nasledovne:
>
1. splátka do 15.10.2013 - 473,98 Eur
>
2. až 359. Splátka 473,98 Eur
>
360. splátka – zostatok dlhu.
Obec Diakovce dňa 23.7.2013 požiadala ŠFRB z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov o uzavretie dohode
o odklade splátok úveru. ŠFRB našej požiadavky vyhovela, a dohodli na odklade splácania úveru v Dodatku č. 1 k zmluve
č. 405/520/2013 zo dňa 23.7.2013 a to nasledovne:
Odklad splácania úveru od 1.12.2013 do 31.5.2014, avšak úver bol navýšený nasledovne:
 od 15.6.2014 až 359. Splátka 486,00 Eur mesačne, 360. Splátka zostatok úveru.
V mesiacoch január – december 2015 12 x 486,00 Eur – 5 832,00 Eur. Zostatok úveru k 31.12.2015 - 140 601,03 Eur,
výška úrokov za rok 2015 – 1 449,90 Eur.
8/ V zmysle Zmluvy č. 400/580/2014 /Byty č. 9/ o poskytnutí prostriedkov ŠFRB zo dňa 22.8.2014 Obec Diakovce spláca
úver a úroky mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci nasledovne:
>
1. splátka do 15.9.2014 – 871,90 Eur
>
2. až 359. splátka 871,90 Eur
>
360. splátka – zostatok dlhu.
V mesiacoch január – december 2015 – 124 x 871,90 Eur – 10 462,80 Eur. Zostatok úveru k 31.12.2015 – 260 698,84
Eur, výška úrokov za rok 2015 – 2 691,22 Eur.
9/ V zmysle Zmluvy č. 400/579/2014 /Byty č. 10/ o poskytnutí prostriedkov ŠFRB zo dňa 22.8.2015 Obec Diakovce
spláca úver a úroky mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci nasledovne:
>
1. splátka do 15.9.2014 – 760,55 Eur
>
2. až 359. splátka - 760,55 Eur
>
360. splátka – zostatok dlhu.
V mesiacoch september – december 2015 – 12 x 760,55 Eur – 9 126,60 Eur. Zostatok úveru k 31.12.2015 – 227 404,57
Eur, výška úrokov za rok 2015 - 2 347,49 Eur.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
UniCredit banka Slovensko – Zmluva o úvere č. 000564/SB2012 zo dňa 18.07.2012 na „Kúpu osobného
auta DACIA LOGAN“ vo výške 9 900,00€. Splácaný je mesačnými splátkami v sume 207,00 €. Zostatok úveru
k 31.12.2015 - 0,00 Eur.
UniCredit banka Slovensko – „Kúpa smetiarskeho auta IVECO STRALIS“ vo výške 99 737,00 €. Splácaný
je mesačnými splátkami v sume 1.188,00 €. Zostatok tohto úveru k 31.12.2015 je 99 737,07 €.
UniCredit banka Slovensko – Zmluva o úvere č. 000309/SB/2014 zo dňa 27.34.2014, bol poskytnutý
investičný úver na účel financovania projektu „Kúpa technickej vybavenosti k nájomnému bytovému domu č. 4 – 12 b.
j.“ v sume 69 910,00 Eur.
UniCredit banka Slovensko – Zmluva o úvere č. 000987/sb/2015 zo dňa 22.10.2015, bol poskytnutý
investičný úver na účel financovania projektu „Rekonštrukcia priestorov základnej školy pre potreby materskej škôlky“
v sume 35 000,00 Eur.
Obec dodržala pravidlá používania návratných zdrojov financovania § 17 zákona 583/2004 Z. z. Úvery boli
použité len na úhradu kapitálových výdavkov.

8. Návrh na uznesenie k záverečnému účtu obce:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad
Vypracovala: Anetta Kuncová
Ing. Kristína Jakócsová
starostka obce
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