Záverečný účet Obce Krakovany
za rok 2016

Vypracovala: Ing. Slávka Kotulová

..........................................

Predkladá: PhDr. František Klinovský ..........................................
V Krakovanoch dňa 25. 5. 2017
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 9. 6. 2017
Záverečný účet schválený OZ dňa .......................uznesením č. ....................

Záverečný účet obce za rok 2016

OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2016

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

4.

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

5.

Tvorba a použitie prostriedkov fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

8.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

9.

Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

10.Návrh uznesenia

2

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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením
č. 121/10/2015.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 3.6.2016 uznesením č.30/4/2016,
- druhá zmena schválená dňa 29. 9. 2016 uznesením č. 49/6/2016,
- tretia zmena schválená dňa 25.11.2016 uznesením č. 65/7/2016,
- štvrtá zmena schválená starostom dňa 31.12.2016, zobratá na vedomie OZ dňa 24.2.2017
uznesením č. 4/1/2017.
Rozpočet obce k 31.12.2016

906 468

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
962 490,87

780 468
1 000
125 000
906 468

889 215,44
34 341,06
38 934,37
929 149,81

780 468
114 000
12 000
0

902 749,81
26 400
0
+33 341,06

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek je prílohou Záverečného účtu.
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
962 490,87

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

958 752,42

100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 962 490,87 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
958 752,42 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
889 215,44

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

886 357,99

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 889 215,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
886 357,99 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
516 054,94

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

491 223,91

95

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 371 770,94 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 371 770,94 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 82 634 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 59 105,16 EUR, čo
predstavuje plnenie na 72 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25 251,19 EUR, príjmy dane
zo stavieb boli v sume 33 719,87 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 134,10 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 59 105,16 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 23 213,59 EUR.
Daň za psa 664,62 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 495 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 0 €
Daň za ubytovanie 1 037,19 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 45 381,49 €
Daň za jadrové zariadenie 12 769,51 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
127 728,81

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

129 105,59

100

4

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 20 870 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 21 315,78 EUR, čo je
102 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 436,16
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 17 879,64 EUR.
Administratívne poplatky, iné poplatky a platby za služby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 583,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 388,69 EUR, čo je
114 % plnenie.
Platby za poskytnuté služby
Z rozpočtovaných 103 275,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 101 401,12 EUR,
čo je 100 % plnenie. Ide o vývoz fekálií, miestny rozhlas, predaj monografie, kultúrne služby, za
recyklovaný TKO, stravné v školských jedálňach, za opatrovateľskú službu v obci, sociálne
služby v zariadení opatrovateľskej služby.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
19 381,87

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

17 247,55

89

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 19 381,87 EUR, bol skutočný príjem vo výške
17 247,55 EUR, čo predstavuje 89 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy v € z:
 vkladov 53,53
 hazardných hier 89,44
 dobropisov el. energie a plynu 5480,36
 vratiek zdrav. poistenia, stavebného úradu, dane z príjmu 3 371,51
 refundácií el. energie, plynu, vodného, inventáru v KD 7 860,20
 fond opráv - nájomné byty 392,51
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
227 049,82

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

226 045,62

99,5

Z rozpočtovaných grantov a transferov 227 049,82 EUR bol skutočný príjem vo výške
226 045,62 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo PSVaR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry SR
ÚPSVaR (85% z EÚ)
ÚPSVaR (15% zo ŠR)
ÚPSVaR (ŠR)
Dobrovoľná hasičská ochranaSR
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad

Suma v EUR
53 244,52
8 000
15 000
1 625,13
286,79
1 935,58
2 000
126 084
3 415

Účel
Zariadenie sociálnych služieb
Výmena časti svietidiel VO
Reštaurovanie kult. pam. Stĺp P.Márie
Chránená dielňa FKK (Galbavý)
Chránená dielňa FKK (Galbavý)
Chránená dielňa FKK (Galbavý)
DHZ – PO – hasičský zbor
Školstvo-ZŠ
Školstvo ZŠ – škola v prírode
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Poskytovateľ dotácie
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Obvodný úrad
VÚC - Trnava
VÚC - Trnava
Grant - Plantex, s.r.o.
Grant – TAVOS
Grant - Gamaplyn
Granty od fyz. aj práv. osôb
Spolu:

Suma v EUR
53
2 767
1 786
3 001
477,51
665,92
192,07
12,20
117,60
2 000
800
195,80
400
1 000
986,50
226 045,62

Účel
Učebnice prvouky - ZŠ
Školstvo - predškoláci MŠ
Školstvo-vzdelávacie poukazy ŠKD
Matrika
Register obyvateľov
Voľby
Sklad CO
Register adries
Rodinné prídavky
Folklórny festival
OCU, SČK, JDS, DHZ
Ovocie, ovocné šťavy ZŠ, MŠ-dar
Stolnotenisový turnaj
VO k chodníku pri FKK
Bežné výdavky ZOS

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
e) Nerozpočtované príjmy (za stravné v školských jedálňach pri ZŠ a MŠ)
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

22 735,32

-

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

33 460,06

97

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
34 341,06

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 34 341,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 33 460,06 EUR, čo predstavuje 97% plnenie.
a) Príjem z predaja pozemkov
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 000

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

119

12

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 119 EUR, čo je 12 %
plnenie.
b) Granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
33 341,06

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

33 341,06

100
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Z rozpočtovaných 33 341,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 33 341,06 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Spolu:

Suma v EUR
Účel
29 831,47 Modernizácia VO z EÚ
3 509,59 Modernizácia VO zo ŠR
33 341,06

3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
38 934,37

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

38 934,37

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 38 934,37 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 38 934,37 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) rozpočtované
Príjmové finančné operácie tvoria zostatky z dotácií zo ŠR z r. 2015 – ZŠ, ZOS, OCU
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR boli v sume 37 457,42 EUR v súlade so zákonom č.583/2004
Z.z.
b) nerozpočtované
Zostatok prostriedkov na potravinovom účte v školských jedálňach vo výške 1 476,95
V roku 2016 nebol prijatý žiadny úver.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
929 149,81

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

874 722,18

94

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 929 149,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 874 722,18 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
902 749,81

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

859 730,94

95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 902 749,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 859 730,94 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.
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Rozbor položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 346 423,28 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
335 741,66 EUR, čo je 97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
kultúrneho strediska, opatrovateľskej služby, chránenej dielne, pracovníkov školstva a zariadenia
opatrovateľskej služby.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 128 286,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
125 540,51 EUR, čo je 98 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 388 368,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
361 218,46 EUR, čo je 93 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 39 671,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
37 230,31 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
V roku 2016 Obec Krakovany nerealizovala žiadne splátky úrokov z bankových úverov.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
26 400

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

14 991,24

57

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 26 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 14 991,24 EUR, čo predstavuje 57 % čerpanie.
Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Prípravná a projektová dokumentácia – obradné miesto (cintorín Stráže)
Z rozpočtovaných 4 400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 4 400 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Prípravná a projektová dokumentácia – zateplenie MŠ
Z rozpočtovaných 6 295 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 295 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
c) Realizácia nových stavieb – chodník pri FKK (nedokončené)
Z rozpočtovaných 3 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 141,06 EUR, čo
predstavuje 38 % čerpanie. Do nákladov obstarania za r. 2016 boli pripočítané aj mzdové
náklady našich zamestnancov vo výške 1 488,70€.
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d) Realizácia nových stavieb – Verejné osvetlenie chodníka pri FKK
Z rozpočtovaných 3 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 155,18 EUR, čo
predstavuje 105 % čerpanie. Na toto verejné osvetlenie prispela formou finančného daru vo
výške 1 000 EUR firma Gamaplyn.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

0

0

Z pôvodne rozpočtovaných 12 000 EUR bolo po poslednej zmene rozpočtu 0 EUR
a k 31.12.2016 skutočne vyčerpaných 0 EUR. Pôvodne bol zámer čerpania úveru na kanalizáciu
- Združenie kanalizácia Vrbové – Krakovany.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce

Bežné príjmy rozpočtované
Bežné príjmy nerozpočtované

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky rozpočtované
Bežné príjmy nerozpočtované

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie rozpočtované
Príjmové finančné operácie nerozpočtované

Príjmové finančné operácie spolu
Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie spolu
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku ( školské jedálne 1 618,68 a fond opráv 309,26€)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v
EUR
863 426,87
22 931,12
886 357,99
836 941,55
22 789,39
859 730,94
+26 627,05
33 460,06
14 991,24
+18 468,82
+45 095,87
-1 927,94
+43 167,93
37 457,42
1 476,95
38 934,37
0,00
0,00
+38 934,37
958 752,42
874 722,18
+84 030,24
1 927,94
+82 102,30,
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Prebytok rozpočtu v sume 45 095,87 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 podľa
osobitných predpisov v sume 1 927,94 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 43 167,93 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 38 934,37 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 38 934,37 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za
rok 2016 vo výške 82 102,30 EUR.

Zdôvodnenie:
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:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby 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 309,26 EUR (nájomné byty)
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 0 EUR,
e) nevyčerpané (nepoužité) návratné zdroje financovania (úver, pôžička...) podľa
ustanovenia § 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 0 EUR
f) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1 618,68 EUR,
g) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume
0 EUR
h) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 0 EUR,
i) nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č.182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume 0 EUR,
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.
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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
Úbytky - použitie rezervného fondu
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
21 112,23
57 542,90
0
0
0
78 655,13

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 %
- ostatné prírastky
Úbytky
- regeneráciu
- ostatné úbytky (životné jubileá, odchod
do dôchodku)
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
373,23
4 229,73
0
3 183,25
99
1 320,71

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu (maľovanie, servis kotla)
- na opravu ....
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
558,57
392,51
83,25
867,83
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6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR
1 810 000,16

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 837 336,58

1 643 897,99

1 580 802,97

5 833,98

2 332,98

Dlhodobý hmotný majetok

1 127 767,76

1 068 173,74

Dlhodobý finančný majetok

510 296,25

510 296,25

Obežný majetok spolu

148 417,86

239 355,36

3 481,65

8 966,34

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

2 824,31

Dlhodobé pohľadávky

0

0

6 743,27

47 732,62

138 192,94

179 832,09

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

17 684,31

17 178,25

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2016 v EUR
1 810 000,16

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 837 336,58

1 314 079,09

1 378 755,84

52 687,91

52 687,91

0

0

1 261 391,18

1 326 067,93

96 571,24

55 399,36

1 000

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

37 457,42

0

Dlhodobé záväzky

2 323,23

3 270,71

Krátkodobé záväzky

55 790,59

52 128,65

0

0

399 349,83

403 181,38

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

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

z toho v lehote
splatnosti

z toho po
lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
4 915,53
5 976,80
0
- zamestnancom
26 956,26
24 385,40
0
- poisťovniam
16 931,02
14 557,47
0
- daňovému úradu
3 720,08
3 234,61
0
- štátnemu rozpočtu
0
0
0
- bankám
0
0
0
- štátnym fondom
0
0
0
- ostatné záväzky
5 590,93
7 245,08
0
Záväzky spolu k 31.12.2016
58 113,82
55 399,36
0
Stav úverov k 31.12.2016
Obec neuzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere a neeviduje žiadny bankový úver a ani iné prijaté
návratné finančné výpomoci.

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 č. 4/2005 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie:
- bežné výdavky na činnosť
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-2-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Občianske združenie SČK

1 000

1 000

0

Občianske združenie FKK

12 000

12 000

0

Občianske združenie Králik

500

500

0

ObZ stolnotenisový klub

670

670

0

ObZ Lusk

800

800

0

ObZ MŠ združenie rodičov

719,43

719,43

0

ObZ ZŠ združenie rodičov

536,24

536,24

0

ObZ Jednota dôchodcov

700

700

0

ObZ Krakovienka (Tonkovič)

300

300

0

ObZ Krakovčanka (DANPIS)

300

300

0

ObZ Bábence

500

500

0

1 000

1 000

0

266

266

0

19 291,67

19 291,67

0

Cirkvi – RKC – kostol Stráže
Súkromné etnografické múzeum
SPOLU:
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K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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
Právnická osoba

Združenie obcí Kanalizácia
Vrbové – Krakovany (kapitálové
výdavky)
Združenie obcí Kanalizácia
Vrbové – Krakovany
(bežné výdavky)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Zostatok
(stĺ.2 - stĺ.3 )

7 998,70
(zostatok z r.
2015)
300

5 436

2 562,70

45,56

254,44

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu,
transferu OCÚ, školstvo...
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

MH SR – refundácia z EÚ

KV – Modernizácia VO

29 831,47

29 831,47

0

MH SR – refundácia z ŠR

KV – Modernizácia VO

3 509,59

3 509,59

0

Krajský školský úrad

BV – MŠ-predškolská

2 767

2 767

0

Krajský školský úrad

BV – ŠKD-vzdeláv.p.

1 786

1 786

0

Krajský školský úrad

BV – ZŠ – bežné výdavky

126 084

126 084

0

Krajský školský úrad

BV – ZŠ - učebnice

53

53

0

Krajský školský úrad

BV – ZŠ – škola v prírode

3 415

3 415

0

MF SR

BV – výmena svietidiel
VO
BV – Reštaurovanie sochy
P. Márie
BV – zásahové odevy

8 000

8 000

0

15 000

15 000

0

2 000

2 000

0

MK SR
Požiarna ochrana SR
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MPSVaR

BV – ZOS

53 244,52

53 244,52

0

Obvodný úrad

BV - Register adries

12,20

12,20

0

Obvodný úrad

BV – Register obyv.

477,51

477,51

0

Obvodný úrad

BV – Matrika

3 001

3 001

0

Obvodný úrad

BV – voľby

665,92

665,92

0

Obvodný úrad

BV – sklad CO

192,07

192,07

0

Obvodný úrad

BV – rodinné prídavky

117,60

117,60

0

ÚPSVaR (85% z EÚ)

BV – chránená dielňa

1 625,13

1 625,13

0

ÚPSVaR (15% zo ŠR)

BV – chránená dielňa

286,79

286,79

0

ÚPSVaR (zo ŠR 111)

BV – chránená dielňa

1 935,58

1 935,58

0

254 004,38

254 004,38

0

SPOLU:

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Trebatice Spoločný úrad
samosprávy
Mesto Vrbové
Združenie obcí Kanalizácia
Vrbové – Krakovany (bežné
výdavky – 50% refundácia
mzdy účtovníčky)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

3 367,20

4 855,44

-1 488,24
nedoplatok

2 800

2 792,83

7,17

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Župný festival
Športový deň OCU-Deň detí
Jesenná výstava SČK
Poznávací zájazd JDS
Súťaž o pohár starostu DHZ
SPOLU:

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

2 000
200
200
200
200
2 800

2 000
200
200
200
200
2 800

-4-

0
0
0
0
0
0
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10. Návrh uznesenia
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Prebytok rozpočtu v sume 45 095,87 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
prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 1 927,94 EUR na tvorbu rezervného
fondu vo výške 43 167,93 EUR a 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 38 934,37 EUR na
tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške
82 102,30 EUR.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016.
2. Správu audítora za rok 2016.
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