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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 prebytkový. Beţný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový/ a kapitálový rozpočet schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č.7/2015, bod
č. 3, písmeno E zo dňa 10.12.2015.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 29.02.2016 uznesením č. 2/2016, bod 3, písmeno C.
- druhá zmena schválená dňa 13.6.2016 uznesením č. 6/2016, bod. 3, písmeno G.
- tretia zmena schválená dňa 16.08.2016 uznesením č. 7/2016 bod 3 písmeno C
Rozpočet obce k 31.12.2016

616.283,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
746.620,00

579.783,00
500,00
36.000,00
0
599.479,00

688.471,00
500,00
57.649,00
0
716.227,00

334.611,00
67.500,00
70.224,00
127.144,00

452.382,00
46.440,00
101.944,00
115.461,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
616.283,00

Skutočnosť k 31.12.2016
771.296,31

% plnenia
125,00

Z rozpočtovaných celkových príjmov 616.283,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 771.296,31 EUR, čo predstavuje 125,00 .% plnenie.
1. Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2016
579.783,00

Skutočnosť k 31.12.2016
707.417,61

% plnenia
122,00

Z rozpočtovaných beţných príjmov 579.783,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
707.417,61 EUR, čo predstavuje .122,00 .% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
349.820,00

Skutočnosť k 31.12.2016
360.333,76

% plnenia
103,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 253.354,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume. 269.101,66 EUR, čo predstavuje
plnenie na .106,00. %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 73.672,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume.70.195,90 EUR,
čo je 95,00. % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume. 44.580,85 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 25.615,05 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 66.444,35 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v
sume 3.751,55 EUR.
Daň za psa 580,00 EUR
Daň za uţívanie verejného priestranstva 693,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19.319,20 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
63.683,00

Skutočnosť k 31.12.2016
73.932,35

% plnenia
116,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 58.683,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume. 65.631,65 EUR, čo
je 112 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z pozemkov/za hrobové miesta/ v
sume.96,14 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 64.623,09 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume.8.300,70 EUR, čo je
166 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
18.380,00

Skutočnosť k 31.12.2016
29.658,22

% plnenia
161,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 18.380,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
29.658,22 EUR, čo predstavuje 161 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek, poplatky za MŠ
a ŠD.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 147.900,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
206.088,37 EUR, čo predstavuje 139,00 % plnenie.
Z nerozpočtovaných grantov sme mali skutočný príjem 247,79 EUR zo školského mlieka
a ovocia.
Poskytovateľ dotácie
MV SR - matrika
MV SR – register obyvateľstva
MV SR – register obyvateľstva
Okr. úrad odbor školstva MŠ
Okr. úrad odbor školstva učeb.ang.
Okr. úrad odbor školstva normat.prost.
Okr. úrad odbor škol dopravné ţiakom
Okr. úrad odbor škol vzdeláva.pouk.
Okr. úrad odbor škol znevýhod. prost.
Okr. úrad odbor škol škola v prírode
Okr. úrad odbor ţivot. prostredia
Okr. úrad odbor pre cestnú dopravu
Okr. úrad odbor VVS na voľby
Pôdohos..plat.ag. zo ŠR na kam.DPH
Pôdohos.plat.ag. zo ŠR na KD. DPH
Okr. úrad odbor škol. radiát. ZŠ VJS
Nitr. Samospr.kraj na podporu športu
Nitr. Samospr.kraj na podporu kult.
Transf. od subjektov mimo ver.správ.
Úrad práce a soc. vecí zniţ. zamestnan
Úrad práce a soc. vecí hmotná núdza

Suma v EUR
4.103,17
355,41
21,80
1.302,00
247,00
149.727,00
1.424,00
1.408,00
73,00
2.100,00
100,74
46.53
794,,56
4.778,68
9.118,00
20.000,00
400,00
300,00
247,79
9.704,68
83,80

Účel
Prenesený výkon štátnej správy
Prenesený výkon štátnej správy
Prenesený výkon štátnej správy
Škol. potreby predškolákom MŠ
Nenormatívne fin. prostriedky
Normatívne fin. prostr. na školy
Nenormatívne fin. prostriedky
Nenormatívne fin. prostriedky
Nenormatívne fin. prostriedky
Nenormatívne fin. prostriedky
Prenesený výkon štátnej správy
Prenesený výkon štátnej správy
Prenesený výkon štátnej správy
Vratka DPH z rozšírenia kamier
Vratka DPH z rekonšt. Kult. dom
Nenormatívne fin. prostriedky
Na podporu šport.podujatia
Na podporu kultúr. Podujatia
Na poskyt. Škol. mlieka
Aktivačné práce § 50j
Na stravovanie

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
500,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem z predaja pozemkov.
Z rozpočtovaných 500,00 EUR nebol skutočný príjem k 31.12.2016.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
36.000,00

Skutočnosť k 31.12.2016
63.878,70

% plnenia
177,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 36.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
63.878,70 EUR, čo predstavuje 177,00 .% plnenie.
V roku 2016 nebol prijatý úver.
V roku 2016 boli pouţité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 38.112,92.EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z.:
- Kapitálové finančné prostriedky v čiastke 20.000,00 EUR na zateplenie budovy ZŠ VJS.
- Beţné finančné prostriedky v čiastke 18.000,00 EUR na výmenu okien v ZŠ VJS
- Z dopravného nám zostala čiastka 112,92 EUR
V roku 2016 sme prijali zábezpeky od nájomníkov v 8x1 BJ v čiastke 6.230,40 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0

Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s VJM v roku 2016 nemala ţiadne príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
599.479,00

Skutočnosť k 31.12.2016
752.561,63

% čerpania
126,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 599.479,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 752.561,63 EUR, čo predstavuje 126,00.% čerpanie.
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1. Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2016
461.755,00

Skutočnosť k 31.12.2016
606.579,94

% čerpania
131,00

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 461.755,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 606.579,94 EUR, čo predstavuje 131,00 .% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 150.662,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 171.329,92
EUR, čo je 114,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
učiteľov a personálu zo základnej školy bez právnej subjektivity, materskej školy, školskej
druţiny, školskej jedálne a aktivačných pracovníkov s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 39.332,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 68.440,33.EUR,
čo je 174,00 % čerpanie s výnimkou právnych subjektov.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 121.320,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 227.694,52
EUR, čo je 187,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom
budov a cintorína a ostatné tovary a sluţby s výnimkou právnych subjektov.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných 6.836,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 10.115,33 EUR,
čo predstavuje 148,00 % čerpanie.
Finančné transfery boli poskytnuté nasledovným organizáciám:
Názov organizácie
Detský folklórny súbor Venček
Miestna organizácia Csemadoku
Miestna organizácia Kynológov
Miestna organizácia Jednota dôchodcov
Miestny vinársky spolok
Miestny futbalový klub

Výška príspevku v EUR
460,00
500,00
330,00
500,00
0,00
3.250,00

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 16.461,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 13.498,16
EUR, čo predstavuje 82,00 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
67.500,00

Skutočnosť k 31.12.2016
44.199,13

% čerpania
65,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 67.500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 44.199,13 EUR, čo predstavuje 65,00 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup výpočtovej techniky
Z rozpočtovaných ..2.000,00. EUR nebolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016. ..00.. % čerpanie.
b) Prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy OcU.
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 4.020.00 EUR, čo
predstavuje ....00... % čerpanie.
c) Prípravná a projektová dokumentácia na miest. komunikácie
Z rozpočtovaných
55.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v
sume...1.348,70..EUR, čo predstavuje ...0,03 % čerpanie.
d) Prípravná a projektová dokumentácia na občiansku vybavenosť
Z rozpočtovaných 5.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016v sume 550,00 EUR, čo
predstavuje .11,00. % čerpanie.
e) Prípravná a projektová dokumentácia na rek. Kultúrneho domu
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 730,00.EUR, čo
predstavuje ..00..... % čerpanie.
f) Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ VJS – zníţenie energetickej náročnosti
Z rozpočtovaných ......0.... EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2.737,43 EUR,
čo predstavuje ..00..... % čerpanie. Zo ŠR sme čerpali v roku 2016 finančné prostriedky na
zníţenie energetickej náročnosti budovy v čiastke 19.960,13 EUR
g) Realizácia elektrickej prípojky 8x1 BJ
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume. 7.757,47 EUR, čo
predstavuje ..0..... % čerpanie.
h) Prípravná a projektová dokumentácia na zníţenie energetickej náročnosti MŠ.
Z rozpočtovaných 5.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6.100,00 EUR,
čo predstavuje 122,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
70.224,00

Skutočnosť k 31.12.2016
101.782,56

% čerpania
145,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 70.224,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 101.782,56 EUR, čo predstavuje 145,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 70.224,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 85.910,05 EUR, čo predstavuje 122,00 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2016
127.144,00

Skutočnosť k 31.12.2016
115.460,60

% čerpania
91,00

8

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 127.144,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 115.460,60 EUR, čo predstavuje 91,00.% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola 115.460,60
EUR, ktoré sa čerpali na mzdy učiteľov, zamestnancov, odvody
a na tovary a sluţby.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
707.417,61
707.417,61
0

606.579,94
491.119,34
115.460,60

100.837,67
0
0
0

44.199,13
44.199,13
0

-44.199,13
56.638,54
48.520,68
8.117,86
63.878,70
101.782,56

-37.903,86
771.296,31
752.561,63
18.734,68

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

8.117,86

Prebytok rozpočtu v sume 56.638,54 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
v sume 191,32 EUR navrhujeme pouţiť na:
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
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na účely tvorby peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 191,32 EUR, a to na :
- Dopravné ţiakom na ZŠ s VJM Pohranice v sume 91,32 EUR.
- Zostatok finančných prostriedkov z dotácií na školu v prírode 100,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údrţby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 4.195,10 EUR
c) Cudzie finančné prostriedky na zábezpeky v čiastke 6.230,40 EUR.
Schodok 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 37.903,86 EUR, obec vysporiadala
z prebytku
beţných a kapitálových príjmov v čiastke 56.638,54 Eur.
Ďalej obec pouţila zo svojich beţných príjmov čiastku v sume 5.389,03 EUR na krytie
výdavkov podnikateľskej činnosti.
-

Tvorba rezervného fondu

8.117,86 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 8.117,86. EUR.
b) Akruálny hospodársky výsledok z výkazu ziskov a strát v sume 569,36 EUR
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O pouţití 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 - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky na úhradu neuhr. Fakt.
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
23,30
3.185,02
0
0
0

0
3.185,02
23,30

Fond prevádzky, údrţby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údrţby a opráv tvorba o pouţitie fondu upravuje interná smernica.
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Fond peňaţný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z tvorby fondu v rozpočtovom roku

Suma v EUR
16.627,60
4.195,10

Úbytky - pouţitie na opravy a údrţbu na 4x6 BJ

3.282,81

KZ k 31.12.2016

17.539,89

Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje interná smernica
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - príspevok na stravné lístky
- regeneráciu PS,
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
91.47
1.629,20
302,20
0
1.418,47

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

4.581.682,87

4.339.459,38

Neobeţný majetok spolu

4.495.649,99

4.273.082,02

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

20.013,91

17.549,31

Dlhodobý hmotný majetok

4.262.170,23

4.042.066,86

Dlhodobý finančný majetok

213.465,85

213.465,85

Obeţný majetok spolu

84.817,51

64.888,89

z toho :
Zásoby

10.526,04

10.684,60

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

30.052,33

33.850,57

Finančné účty

44.239,14

44.239,14

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1.215,37

1.488,47

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

4.581.682,87

4.339.459,38

Vlastné imanie

1.283.091,16

1.290.776,51

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky

-67.213,08

6.088,93

1.094.360,82

979.045,86

Rezervy

4.407,00

2.210,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

38.112,92

191,32

Dlhodobé záväzky

743.857,00

722.694,48

Krátkodobé záväzky

93.401,97

96.477,53

Bankové úvery a výpomoci

214.581,93

157.472,53

z toho :

Časové rozlíšenie

2.204.230,89

2.069.637,01

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

157.472,53
668.244,50
50.251,78
191,32
13.058,39
10.551,33
12.784,64

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu na kontokorentný úver v čiastke 13.533,00 EUR, ktorý
k 31.12.2016 aj uhradila.
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Poskytovateľ
úveru

Účel

Prima banka
Slovensko
Prima banka
Slovensko
Prima banka
Slovensko
Prima banka
Slovensko

Naviac práce výst.
Bytov 4x6 BJ
Dobud.kanal. vl. pr.
Obdokov. cesta
Naviac práce na
kanalizácii
Rekonštrukcia KD
a autobus. Zastáv.

Výška
prijatého
úveru
165.970,00

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

2,40

Bianco zmenka

98.199,66

r.2028

69.864,00

4,24

Bianco zmenka

12.418,00

r. 2017

75.000,00

3,02

Bianco zmenka

43.780,00

r.2021

76.051,56

3,16

Bianco zmenka

3.074,87

r. 2017

Zostatok
k 31.12.2016

Splatnosť

8. Hospodárenie Rozpočtovej organizácie
Obec je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským:
Celkové náklady
115.460,60 EUR
Celkové výnosy
115.460,60 EUR
Hospodársky výsledok - strata
0
EUR

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. 2/2005. o dotáciách, právnickým osobám,
obecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1Telovýchovná jednota - beţné výdavky na chod
futbalového klubu.
Miestna organizácia Csemadoku na uchovanie zvykov
Miestna organizácia Kynológov na usporiadanie
výstavy
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov
Detský folklórny súbor Venček
Miestny vinársky spolok

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-23.250,00 EUR

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-33.250,000EUR

500,00 EUR
330,00 EUR

500,00 EUR
330,00 EUR

0
0

500,00
460,00
0,00

500,00
460,00
0,00

0
0
0

-40

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2005
o dotáciách.
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10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe ţivnostenského osvedčenia o ţivnostenskom oprávnení číslo ObU-NROZPl-2013/09891-2 Predmetom podnikania je:
- Prevádzkovanie verejných kanalizácií III. kategórie
V roku 2016 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
20.673,24
Celkové výnosy
15.284,21
Hospodársky výsledok – strata
-5.389,03

EUR
EUR
EUR

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

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

zriadeným a právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
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
zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky obce pre RO
Rozpočtová organizácia
Základná škola s VJM

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

16.647,60

16.647,60

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola s VJM

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

98.813,00

98.813,00

0
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

4.103,17

0

-5-

MV SR -

Matrika beţ. výd.

MV SR –

register hlásenia pobytu

355,41

355,41

0

MV SR

Register adries

21,80

21,80

0

Okr. úrad
odbor školst.
Okr. úrad
odbor školst.

Školské potreby predškolákom MŠ
beţné výdavky

1.302,00

1.302,00

0

Nenormatívne fin. prostriedky na
učebnice beţ. výd.
Normatívne fin. prostriedky na chod
škôl beţ. výdavky
Nenormatívne fin. prostriedky na
dopravné beţ. výdavky
Nenormatívne fin. prostriedky na
vzdelávacie poukazy beţ. výdavky
Nenormatívne fin. prostriedky na
znevýhodneného prostredia beţ. výd.
Nenormatívne fin. prostriedky na pobyt
v škole prírody
Prenesený výkon na ochranu ŢP beţ.
výdavok
Prenesený výkon na miestne komunik.
beţný výdavok
Prenesený výkon na voľby . beţný
výdavok
Rozšírenie kamerového systému v obci
vratka DPH.

247,00

247,00

0

149.727,00

149.727,00

0

1.424,00

1.332,68

91,32

1.408,00

1.408,00

0

73,00

73,00

0

2.100,00

2.000,00

100,00

100,74

100,74

0

46,53

46,53

0

794,56

794,56

0

4.778,68

4.778,68

0

Rekonštrukcia kult. domu a autobusových
zastávok vratka DPH

9.118,00

9.118,00

0

Výmena okien na ZŠ 1-4 Pohranice
Beţné výdavky
Príspevok pre deti v hmotnej núdzi na
stravu beţ. výd.
Príspevok na zamestnanosť aktiv. Práce
§ 50j beţ. výd.
Nenormatívne fin. prostriedky výmenu
radiátorov v ZŠ VJS

18.000,00

18.000,00

0

83,80

83,80

0

9.704,68

9.704,68

0

20.000,00

20.000,00

0

Okr. úrad
odbor školst.
Okr. úrad
odbor školst.
Okr. úrad
odbor školst.
Okr. úrad
odbor školst.
Okr. úrad
odbor školst
MŢP okr.
úrad ŢP
Okr. úrad
odbor cest.
Okr. úrad
odbor VVS
Pôdohosp.
plat. Agent
ŠR.
Pôdohosp.
plat. agemtŠR
Okr. úrad
odbor školst.
UPSVAR
NR
UPSVAR
NR
Okr. úrad
odbor školst.

4.103,17
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Okr. úrad
odbor škol.

c)

Zníţenie energetickej náročnosti ZŠ 1-4
Pohranice kapitálový výdavok

20.000,00

20.000,00

0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Podpora podujatia miest. 300,00
a medzinárodného výz.
Športové podujatie
400,00

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

300,00

0

400,00

0

12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 8.117,86. EUR.
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