Návrh záverečného účtu
Obce Jazernica za rok 2015


Spracovanie záverečného účtu obce k 31. 12. 2015 v zmysle platných predpisov.
3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu
201 621,95
Bežné výdavky spolu
186 430,39
Bežný rozpočet  prebytok
15 191,56
Kapitálové príjmy spolu
7 989,00
Kapitálové výdavky spolu
8 255,08
Kapitálový rozpočetschodok
266,08
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
14 925,48
Vylúčenie z prebytku
100,00
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
14 825,48
Príjmy z finančných operácií
266,08
Výdavky z finančných operácií
0
Rozdiel finančných operácií
266,08
PRÍJMY SPOLU
209 877,03
VÝDAVKY SPOLU
194 685,47
Hospodárenie obce
15 191,56
Vylúčenie z prebytku
100,00
Upravené hospodárenie obce
15 091,56
Prebytok rozpočtu v sume 
14 925,48 €
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. je zdrojom rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 
266,08 €
bol v roku 2015 spôsobený
čerpaním rezervného fondu na kapitálové výdavky. Zostatok finančných operácií je v zmysle
§ 15 odsek 1 písmeno c) zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom rezervného fondu.
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 z.n.p. sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 odseku 3
písmena a) a b) citovaného zákona z tohto 
prebytku vylučujú:
 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na lyžiarsky výcvik detí v ZŠ a MŠ Jazernica
od obce Borcová vo výške 
100,00 €
poskytnuté v roku 2015. Tieto budú v roku 2016
vrátené späť na účet obce Borcová.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2015 vo výške 15 091,56 €.
Návrh záverečného účtu Obce Jazernica bol vyvesený dňa 03.03.2016 a bol

vzatý na vedomie Obecným zastupiteľstvom Jazernica uznesením číslo ....../2016
písmeno B
zo dňa 03.03.2016. Podrobný návrh záverečného účtu za rok 2015 je
k nahliadnutiu na OcÚ Jazernica a web stránke obce.
V Jazernici dňa03.03.2016
Ivan Gejdoš

Vyvesený dňa: 04.03.2016
Zvesený dňa : 20.03.2016

starosta obce

