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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 vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového 

rozpočtu je krytý zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2015 uznesením č.78/2015. 

Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát: 

      -     prvá  zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením č.1/2016 starostu , dňa 11.1.2016     

- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.2/2016 starostu, dňa 3.2.2016 

- tretia zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením č.3/2016 starostu, dňa 1.3.2016 

- štvrtá zmena  schválená dňa 11.3.2016 uznesením ObZ č.12/2016, rozpočtové opatrenie 

č.4/2016 

- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.5/2016 starostu, dňa 1.4.2016  

- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.6/2016 starostu, dňa 2.5.216 

- siedma zmena schválená dňa 30.5.2016 uznesením ObZ č.25/2016, rozpočtové opatrenie 

č.7/2016 

- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.8/2016 starostu, dňa 1.6.2016  

- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.9/2016 starostu, dňa 1.7.2016 

- desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.10/2016 starostu, dňa 1.8.2016 

- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.11/2016 starostu, dňa 2.9.2016 

- dvanásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.12/2016 starostu, dňa 3.10.2016 

- trinásta zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením č.13/2016 starostu, dňa 2.11.2016 

- štrnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.14/2016 starostu, dňa 1.12.2016 

- pätnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.15/2016 starostu, dňa 20.12.2016  

 

Rozpočet obce k 31.12.2016  

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 194 942,00 220 931,66 

z toho :   

Bežné príjmy 189 400,00 209 107,80 

Kapitálové príjmy 0,00 5,00 

Finančné príjmy 5 542,00 11 818,86 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 

Výdavky celkom 194 942,00          220 931,66 

z toho :   

Bežné výdavky 189 400,00 209 873,80 

Kapitálové výdavky 5 542,00 5 697,00 

Finančné výdavky 0,00 5 360,86 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

220 931,66 218 375,66 98,84 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 220 931,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

218 375,66 EUR, čo predstavuje   98,84 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

209 107,80 207 095,87 99,04 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 209 107,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

207 095,87 EUR, čo predstavuje  99,04 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

127 181,00 127 087,53 99,93 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 106 808,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 106 807,33 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 12 167,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 12 083,48 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,31 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 122,36 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 961,12 EUR.  Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  

11 983,58 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 99,90 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6,26 EUR. 

 

Daň za psa – z rozpočtovaných 372,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 372,00 

EUR, čo predstavuje 100% plnenie. 

Daň za užívanie verejného priestranstva – z rozpočtovaných 165,00 EUR bol skutočný príjem 

156,00 EUR, čo predstavuje 94,55 % plnenie. 

Daň za nevýherné hracie prístroje  - obec nemala príjem za daň za výherné hracie prístroje 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 7 669,00 EUR 

bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 668,72 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Za 

rozpočtovaný rok bolo zinkasovaných 7 620,72 EUR, za nedoplatky minulých rokov 48,00 EUR. 

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 108,00 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

1 568,00 1 341,72 85,57 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 219,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 187,55 EUR, čo je 

85,64% plnenie. Uvedený príjem predstavuje  príjem z prenajatých pozemkov v sume 66,24 

EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 103,00 EUR, príjem 

z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, ... v sume 18,31 EUR.   

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 553,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 427,00 EUR, čo je 

77,22 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za osvedčovanie vo výške 150,00 EUR, za 

stavebné konanie vo výške 150,00 EUR, za vystavenie rybárskeho lístka vo výške 21,00 EUR, 

za potvrdenia vo výške 106,00 EUR. 

Poplatky za služby – z rozpočtovaných 381,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

318,42 EUR, čo je 83,57% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z Recyklačného fondu 

vo výške 231,00 EUR, príjem za vyhlásenie v MR a kopírovanie vo výške 87,42 EUR.  

Poplatky za školy a školské zariadenie – z rozpočtovaných 410,00 EUR bol skutočný príjem 

408,00 EUR, čo je 99,51% 

Úroky z vkladov – z rozpočtovaných 5,00 EUR bol skutočný príjem 0,75 EUR, čo predstavuje 

15 % plnenie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

671,00 618,71 92,21 

Z dobropisov - z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 442,43 EUR, čo 

predstavuje 98,32 % plnenie.  

Z vratiek – z rozpočtovaných 166,00 EUR bol skutočný príjem 164,48 EUR, čo predstavuje 

99,08 % plnenie. 

Iné – z rozpočtovaných 55,00 EUR bol skutočný príjem 11,80 EUR, čo predstavuje 21,45 % 

plnenie.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 79 687,80 EUR bol skutočný príjem vo výške 78 047,91 

EUR, čo predstavuje 97,94 % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR         700,00 Nákup ochranných pomôcok 

UPSVaR Pov.Bystrica         568,93 Nákup ochranných pomôcok 

UPSVaR Pov.Bystrica         429,50 Refundácia mzdy ŠKD 

Ministerstvo vnútra SR           55,87 Odmena CO skladníka 

Ministerstvo vnútra SR         157,41 Register obyvateľstva 

Ministerstvo vnútra SR             9,00 Register adries 

Ministerstvo vnútra SR         794,56 Voľby do NR SR 

Ministerstvo DVRR SR         443,61 Stavebný poriadok 

Ministerstvo DVRR SR           20,61 Špeciálny stavebný úrad pre MK 

Okresný úrad Trenčín, Odbor ŽP           44,62 Starostlivosť o ŽP 

Okresný úrad Trenčín, odbor školstva    74 823,80 Školský normatív, nenormatív 

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

prostriedky k 31.12.2016 predstavujú sumu 50,08 EUR - dopravné  
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

5,00 5,00 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

5,00 EUR, čo predstavuje   100 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Obec v roku 2016 nemala príjem z predaja kapitálových aktív. 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 5,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5,00 EUR, čo predstavuje 

100 % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Obci v roku 2016 neboli poskytnuté kapitálové granty a transfery. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

11 818,86 11 274,79 95,40 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 11 818,86 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 11 274,79 EUR, čo predstavuje   95,40 % plnenie.  

 

V roku 2016 obec nečerpala  úver. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2016 zo dňa 11.3.2016 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 5 000,00 EUR a uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/2016 zo dňa 

30.05.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 5 360,86 EUR. V skutočnosti bolo 

plnenie v sume 10 360,86 EUR.  

V roku 2016 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 913,93  EUR 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá rozpočtové 

organizácie s právnou subjektivitou 
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2. Kapitálové výdavky  

 

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

5 697,00                   5 150,00                       90,40 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 697,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 5 150,00 EUR, čo predstavuje  90,40 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 

Z rozpočtovaných  3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 000,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia Obecného domu 

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 000,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie. 

c/ Projektová dokumentácia – Obecné kompostovisko 

Z rozpočtovaných 150,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 150,00 EUR, čo 

predstavuje 100% čerpanie  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

5 360,86                   5 360,86                        100 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 5 360,86 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2016 v sume 5 360,86  EUR, čo predstavuje   100 % čerpanie. Tieto finančné výdavky 

boli použité na splatenie istiny prijatého úveru. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

 

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá rozpočtové 

organizácie s právnou subjektivitou 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 207 095,87 

z toho : bežné príjmy obce  207 095,87 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 194 361,90 

z toho : bežné výdavky  obce  194 361,90 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 12 733,97 

Kapitálové  príjmy spolu 5,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  5,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 5 150,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  5 150,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -5 145,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 7 588,97 

Vylúčenie z prebytku  50,08 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 7 538,89 

Príjmové finančné operácie  11 274,79 

Výdavkové finančné operácie 5 360,86 

Rozdiel finančných operácií 5 913,93 
PRÍJMY SPOLU   218 375,66 

VÝDAVKY SPOLU 204 872,76 

Hospodárenie obce  13 502,90 
Vylúčenie z prebytku 50,08 

Upravené hospodárenie obce 13 452,82 

 

Prebytok rozpočtu v sume 7 588,97 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 50,08 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 7 538,89  EUR  

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 5 913,93  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 5 913,93  EUR  

         

     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 znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  50,08 EUR na prenesený výkon v oblasti 

školstva  
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ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo 

výške 13 452,82  EUR.  

 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  5 542,87       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

8 225,07      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 50,40 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.12/2016 zo dňa 11.3.2016 obstaranie 

PD – Požiarna zbrojnica, Obecný dom 

- uznesenie č.25/2016 zo dňa 30.5.2016 splátka 

úveru   

 

5 000,00 

 

5 360,86      

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2016 3 457,48       

 

Peňažný fond 

Obec nevytvára iné peňažné fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016     845,95   

Prírastky - povinný prídel -     1,5  %                                               1 195,19    

               - povinný prídel -        %                                                         0,00 

               - ostatné prírastky         0,00 

Úbytky   - príspevok na stravovanie                         346,25  

               - regeneráciu PS, dopravu                      0,00 

               - dopravné                                  0,00 

               - ostatné úbytky                                                1 110,00   

KZ k 31.12.2016    584,89 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 

Z.z. v z.n.p..  

 

Fond rozvoja bývania  

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2016  v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Majetok spolu 666 792,20 619 873,29 

Neobežný majetok spolu 640 161,33 595 116,88 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok - - 
Dlhodobý hmotný majetok 579 986,43 534 941,98 
Dlhodobý finančný majetok 60 174,90 60 174,90 

Obežný majetok spolu 25 251,33 23 537,66 
z toho :   
Zásoby 13,25 79,60 
Zúčtovanie medzi subjektami VS - - 
Dlhodobé pohľadávky - - 
Krátkodobé pohľadávky  644,33 1 646,21 
Finančné účty  24 593,75 21 811,85 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. - - 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. - - 

Časové rozlíšenie  1 379,54 1 218,75 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 666 792,20 619 873,29 

Vlastné imanie  244 155,60 234 987,11 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  - - 
Fondy - - 
Výsledok hospodárenia  244 155,60 234 987,11 

Záväzky 19 032,34 17 793,06 
z toho :   
Rezervy  450,00 450,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 913,93 50,08 
Dlhodobé záväzky 899,34 655,71 
Krátkodobé záväzky 11 408,21 16 637,27 
Bankové úvery a výpomoci 5 360,86 - 

Časové rozlíšenie 403 604,26 367 093,12 
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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 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 3 439,37 3 439,37 0,00 

- zamestnancom 7 051,91 7 051,91 0,00 

- poisťovniam  4 949,36 4 949,36 0,00 

- daňovému úradu 1 047,02 1 047,03 0,00 

- štátnemu rozpočtu 50,08 50,08 0,00 

- bankám 0,00 0,00 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 1 255,32 1 255,32 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2016 17 793,06 17 793,06 0,00 

 

Stav úverov k 31.12.2016 – obec k 31.12.2016 neeviduje úver. Zostatok istiny z bankového 

úveru vo výške 5 360,86 EUR splatila 24.06.2016. 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií–obec nie zriaďovateľom PO 
 

 

9. 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 č. 6/2014 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 - 

Slovenský zväz zdrav.postihnutých –bežný 

výdavok-kultúrne, športové akcie 

95,00 95,00 0,00 

CVČ-ZŠ sv.Augustína Pov.Bystrica-bežný 

výdavok-záujmové aktivity 

351,73 351,73 0,00 

DHZ Slopná – bežný výdavok-nákup 

uniforiem 

350,00 350,0 0,00 

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2014 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti-obec nevykonávala 

podnikateľskú činnosť 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 
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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 

 

Obec nie je zriaďovateľom ani zakladateľom právnickej osoby 

 

b) 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 - 

OU TN Školstvo-normatív,nenormatív-BV 74 823,80        74 773,72 50,08 

UPSVaR 

PB 

Podpora zamestnanosti-BV 568,93 568,93 0,00 

UPSVaR 

PB 

Školstvo-podpora zamestnanosti-BV 429,50 429,50 0,00 

MV SR CO skladník-BV 55,87 55,87 0,00 

MV SR Register obyvateľstva-BV 157,41 157,41 0,00 

MV SR Register adries-BV 9,00 9,00 0,00 

MV SR Voľby do NR SR-BV 794,56 794,56 0,00 

MDVRR 

SR 

Stavebný poriadok-BV 443,61 443,61 0,00 

MDVRR 

SR 

Špeciálny stavebný úrad pre MK-BV  20,61 20,61 0,00 

OU ŽP TN Životné prostredie-BV 44,62 44,62 0,00 

     

     

     

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

       Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec neprijala od inej obce ani neposkytla inej obci finančné prostriedky. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obci v roku 2016 neboli poskytnuté finančné prostriedky z VUC. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce 

 
 – Obec nevypracováva Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu         
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13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2016. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 13 452,82 EUR. 

 

 


