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Záverečný účet obce za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č.4/3/2015-3
Rozpočet bol zmenený šesťkrát.:
- prvá zmena vykonaná rozp. opatrením č.1-2/2016 starostom obce dňa 31.03.2016
- druhá zmena vykonaná rozp. opatrením č.3/2016 starostom obce dňa 31.08.2016
- tretia zmena vykonaná rozp. opatrením č.4/2016 starostom obce dňa 30.09.2016
- štvrtá zmena schválená dňa 5.10.2016 uznesením č. 4/5/2016-3
- piata zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. .5/3/2016-2
- šiesta zmena vykonaná rozp. opatrením č. 5/2016 starostom obce dňa 31.12.2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
971 302,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 168 644,59

952 352,00
,00
5 000,00
13 950,00
971 302,00

1 060 344,04
3 000,00
67 363,00
37 937,55
1 112 475,85

322 671,00
27 771,00
14 940,00
605 920,00
0,00

417 522,37
23 052,00
14 940,00
656 961,48
56 168,74
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 168 644,59

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 140 215,77

97,56%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 168 644,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1 140 215,77 EUR, čo predstavuje 97,56 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 060 344,04

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 070 131,97

100,92%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 060 344,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1 070 131,97 EUR, čo predstavuje 100,92% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
430863,21

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

432769,57

100,44%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 366 191,21 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 366 191,21 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 78 672 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 83 724,25 EUR, čo
predstavuje plnenie na 106,42 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23 392,28 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 39 938,88. EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1660,45
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 64 991,61 EUR . K 31.12.2016 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 15 517,20 EUR.
Daň za psa 1 195,97
Daň za nevýherné hracie prístroje 21,78
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 17 145,89
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume
2 424,21 EUR
nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
29 921,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

33 454,31

111,80%
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 10 664,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume.11 650,12 EUR, čo
je 109,24 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume
1 429,58 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10 220,54 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 18 020 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 20 567,19 EUR, čo je
114,13. % plnenie.
Recyklačný fond:
Z rozpočtovaných 1 237 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 237 EUR, čo je 100
% plnenie
b) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
5 000,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

6 202,37

124,04%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 000 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6 202,37 EUR, čo predstavuje 124,04 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 580 559,83 EUR bol skutočný príjem vo výške
580 559,83 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Implementačná agentúra MPSvaR SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
492 936,44
425,31
18 785,12
3 186,33
8 090,88
5 903,80
11 186,00
4 675,22
14 248,99
19 273,68
1 710,54
137,52

Účel
Prenesené kompetencie ZŠsMŠ
Register obyvateľov
Strava, učebné pomôcky
Dobrovoľnícka činnosť
Rodinné prídavky
Hmotná núdza k rod.príd.
Aktivačná činnosť
Šanca na zamestnanie
Cesta z kruhu
Terénny sociálny pracovník
voľby
CO dohoda

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

5

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
3 000,00

Skutočnosť k 31.12.2016
2 720,80

% plnenia
90,69%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
2 720,80. EUR, čo predstavuje 90,69 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 3 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 720,80 EUR, čo
predstavuje 90,69 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
67 363,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

67 363,00

100,00%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 67 363 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 67 363 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Zostatok finančných operácií
sa skladá zo zostatku na bežných účtoch vo voške 66 630,18 EUR a zostatku na účte sociálneho
fondu vo výške 732,82 EUR.
a/Rezervný fond
Uzneseniami obecného zastupiteľstva:
- č. 1/5/2016 zo dňa 23.03.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 5 000 EUR na
opravu strechy kultúrneho domu.
. č. 4/5/2016 zo dňa 5.10.2016 bolo schvýálené použitie rezervného fondu v sume 13 915 EUR
na zhotovenie tribúny.
b/Účelovo určené fin.prostriedky
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 29 669,90 EUR
c/Prevod finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 18 778,10 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
37 937,55

Skutočnosť k 31.12.2016
37937,55

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 37 937,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
37 937,55 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
37 937,55 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
1 112 475,85
1 113 447,25

% čerpania
100,08%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 112 475,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1 113 447,25 EUR, čo predstavuje 100,08.% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
417 522,37

Skutočnosť k 31.12.2016
426 272,91

% čerpania
102,09 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 417 522,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 426 272,91 EUR, čo predstavuje 102,09 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 105 446,34 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
97 597,82 EUR, čo je 92,55 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
terénnych sociálnych pracovníkov, aktivačných pracovníkov a pracovníkov zamestnaných cez
projekty ÚPSVaR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 42 671,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
43 158,34 EUR, čo je 101,14 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 256 602,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
273 030,54 EUR, čo je 106,40 % 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 výdavkov 10 941,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 10 609
EUR, čo predstavuje 96,95 % čerpanie. Sú tu zahrnuté príspevky pre TJ Baník Nižná Slaná.
SOSNA turistický oddiel, dávka v hmotnej núdzi, spoločné úradovne, členské príspevky.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1 860 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
1 877,21EUR, čo predstavuje 100,92 % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
23 052,00

Skutočnosť k 31.12.2016
23 051,31

% čerpania
99,99 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 23 052,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 23 051,31 EUR, čo predstavuje 99,99% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) výstavba dreveného pódia
Z rozpočtovaných 13 415 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 13 414,31EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
b) Prípravná a projektová dokumentácia Ľudová škola - rekonštrukcia
Z rozpočtovaných 9 137 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 9 137 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
14 940,00

Skutočnosť k 31.12.2016
14 940,00

% čerpania
100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 14 940 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 14 940 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 14 940 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 14 940 EUR, čo predstavuje 100. %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
656 961,48

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

649 183,03

98,81 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 656 961,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 649 183,03 EUR, čo predstavuje 105,94 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
649 183,03 EUR
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce hlavná činnosť
bežné príjmy RO
Vratka ZŠ zdravotné poistenie r.2015
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce hlavná činnosť
Preplatok EN Poliačky 2015 prevod bez RK
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce hlavná činnosť
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce hlavná činnosť
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku nevyčerpané účelovo posk. prostriedky
Vylúčenie z prebytku finančná zábezpeka
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bez SF
Zostatok na príjmovom a výd. účte ZŠ
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce bez SF
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce bez SF

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
1109490,96
1070131,97
37937,55
1421,44

1075524,88
426272,91
68,94

649183,03

33966,08
2720,80
2720,80
0,00

23051,31
23051,31
0,00

-20330,51
13635,57
-7807,90
-5500,00
327,67
66676,09
66630,18
45,91
14940

51736,09
1178887,85
1113516,19
65371,66
13307,90
52063,76
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Výpočet hospodárenia obce za rok 2016 – vysvetlenie
Pre výpočet rozpočtového hospodárenia za rok 2016 sa od celkových bežných príjmov a výdavkov
uvedených vo finančnom výkaze FIN 1-12 za obec odpočítava podnikateľská činnosť a vo FIN 1 – 12
rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ sa odpočítava školské stravovanie, ktoré sú mimorozpočtovými
prostriedkami a nevstupujú do rozpočtového hospodárenia.
Obec

celkové bežné príjmy podľa výkazu FIN 1-12
Z toho bežné príjmy: hlavná činnosť
podnikateľská činnosť

1 074 336,97,-€
1 070 131,97,-€
4 205,00,-€

celkové bežné výdavky podľa výkazu FIN 1- 12
Z toho bežné výdavky: hlavná činnosť
podnikateľská činnosť
ZŠ s MŠ
celkové bežné príjmy podľa výkazu FIN 1-12
Z toho bežné príjmy: hlavná činnosť
školské stravovanie

430 089,55,-€
426 272,91,-€
3 816,64,-€

celkové bežné výdavky podľa výkazu FIN 1- 12
Z toho bežné výdavky: hlavná činnosť
školské stravovanie

695 986,28,-€
649 183,03,-€
46 803,25,-€

92 905,54,-€
37 937,55,-€
54 967,99,-€

Prebytok rozpočtu v sume 327,67 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
a podľa osobitných predpisov v sume 13 307,90 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

327,67

Zostatok finančných operácií je v sume 51 736,09 EUR,
z toho: zostatok rezervného fondu je 21 671,45.-EUR
Rozdiel hospodárenia obce 30 064,64 EUR v zmysle § 15 ods.1 písm.c zák. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu .
Na základe horeuvedených skutočností navrhujeme schváliť zúčtovanie prebytku hospodárenia
za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu vo výške 30 392,31- €.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky
- použitie rezervného fondu :
- uznesenie č1/5/2016.
zo dňa .23.3.2016
oprava strechy KD
 uznesenie č.4/5/2016
zo dňa 5.10.2016
 Drevené pódium
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
5 000,00
35 586,45
,00
,00
5 000,00

13 915,00
,00
,00
21 671,45

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- vianočný príspevok
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
732,82
1382,61
670,20
413,65
1031,58
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR
3 206 388,14
3 099 052,14

KZ k 31.12.2016 v EUR
3 148 339,88
3 055 239,95

,00
2 855 172,02
243 880,12
106 567,64

,00
2 811 359,83
243 880,12
92 726,50

37,97
2 296,10
,00
35 793,61
68 439,96
,00

1 120,94
1 726,00
,00
21 177,66
68 701,90
,00

,00

,00

768,36

373,43

ZS k 1.1.2016 v EUR
3 206 388,14
2 091 869,23
,00
,00
,00
2 091 869,23
114 457,66

KZ k 31.12.2016 v EUR
3 148 339,88
2 096 239,13
,00
,00
,00
2 096 239,13
78 417,77

1 203,20
29 669,90
787,50
28 942,06
53 855,00
1 000 061,25

1 200,00
7 807,90
1 185,20
29 309,67
38 915,00
973 682,98

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
Občanom prijaté preddavky
bankám
štátnym fondom
Iné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

5 154,91
3 620,71
5 958,80
1 730,00
133,39
,00
,00
12 711,86
29 309,67

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

5 154,91
3 620,71
5 958,80
1 730,00
133,39
,00
,00
12 711,86
29 309,67

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Prima banka
Prima banka

Účel

Kapitálovýmiestne
komunikácie
Kapitálový
-kamerový
systém

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

41 000,00

8 940,00

1037,89

19 560,00

r. 2018

30 000,00

6 000,00

785,46

19 355,00

r. 2019

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na doasfaltovanie miestnych komunikácií a
kamerový systém. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2019, splátky istiny a úrokov sú
mesačné.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2015:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
1 019 881,72 EUR
- bežné príjmy ZŠ s MŠ rozp. vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
46 615,50 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
10 229,75 EUR
- bežné príjmy ZŠ s MŠ nerozp. vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 56 699,00 EUR
Spolu
1 133 425,97EUR
- z toho 60 %
680 055,58 EUR
- z toho 25 %
283 356,49 EUR

13

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny ....
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB
Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

38 915,00

38 915 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
38 915EUR
0EUR
38 915 EUR
§ 17 ods.6 písm. a)

1 133 425,97

29,12%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

14 940,00

§ 17 ods.6 písm. b)

1 133 425,97

1,32%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN zo dňa 23.2.2006 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )
-4-

Telovýchovná jednota Baník Nižná Slaná – bežné
výdavky

3142,81

3142,81

0

Turistický oddiel Sosna – bežné výdavky

483,94

483,94

0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN zo dňa
22.3.2006 o dotáciách.
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9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-Z/2009/02255-1 Predmetom
podnikania je: ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinných činností
– chata Poliačky
V roku 2016 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
3 937,90
Celkové výnosy
4 205,00
Hospodársky výsledok - zisk
267,10

EUR
EUR
EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Letná 14,
Nižná Slaná – vlastné
príjmy
ZŠ s MŠ Letná 14,
Originálne
kompetencie
ZŠ s MŠ prenesené
kompetencie
Zostatky na účtoch
2015,2016

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

37 937,55

37 937,55

,00

110 400,00

110 400,00

,00

508 606,70

500 798,80

7 807,90

17,23

47,04

-29,81
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo,
- bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

492 936,44

485128,54

7807,9

425,31

425,31

0

Strava, učebné pomôcky

18 785,12

18 785,12

0

Dobrovoľnícka činnosť

3 186,33

3 186,33

0

Rodinné prídavky

8 090,88

8 090,88

0

Hmotná núdza k rod.príd.

5 903,80

5 903,80

0

11 186,00

11 186,00

0

4 675,22

4 675,22

0

Cesta z kruhu

14 248,99

14 248,99

0

Terénny sociálny pracovník

19 273,68

19 273,68

0

1 710,54

1 710,54

0

137,52

137,52

0

-1-

-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Úrad práce
soc.vecí a
rodiny
Úrad práce
soc.vecí a
rodiny
Úrad práce
soc.vecí a
rodiny
Úrad práce
soc.vecí a
rodiny
Úrad práce
soc.vecí a
rodiny
Úrad práce
soc.vecí a
rodiny
Úrad práce
soc.vecí a
rodiny
Implementa
čná
agentúra
MPSvaR
SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR

c)

Prenesené kompetencie ZŠsMŠ
Register obyvateľov

Aktivačná činnosť
Šanca na zamestnanie

voľby
CO dohoda

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC
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11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec netvorí programový rozpočet v zmysle § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2016.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške ..... EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške .....
EUR.
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