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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 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 14.12.2015 uznesením č. 39/2015.
Zmeny rozpočtu:
prvá zmena schválená dňa 27.4.2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016
druhá zmena schválená dňa 27.4.2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016
tretia zmena schválená dňa 13.6.2016 uznesením č. 11/2016
štvrtá zmena schválená dňa 13.6.2016 uznesením č.12/2016
piata zmena schválená dňa 13.6.2016 uznesením č. 13/2016
šiesta zmena schválená dňa 20.9.2016 uznesením č. 24/2016
siedma zmena schválená dňa 12.12.2016 rozpočtovým opatrením č. 3/2016
1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 Zák. č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách
1.1 Rozpočtové hospodárenie
a./ Príjmová časť rozpočtu
Skutočné bežné príjmy boli v súlade s upraveným rozpočtom, oproti schválenému rozpočtu
boli o 23262,25 Eur vyššie. Podstatne vyššie ako rozpočtované boli príjmy z podielový daní
/10796,37 Eur/ a príjmy z transferov zo ŠR /9690 Eur/.
Vyššie ako rozpočtované boli aj nedaňové príjmy a dobropisy, miestne dane aj poplatok za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady dosiahli rozpočtovanú úroveň.
Kapitálové príjmy činili 15 780 Eur, a to z transferov zo ŠR /12 000 Eur/ a predaja pozemkov
/3780 Eur/, rozpočtované neboli žiadne.
Príjmovými finančnými operáciami boli:
–
použitie prostriedkov z rezervného fondu / prebytok rozpočtového hospodárenia za rok
2015/ 6863,13 Eur
–
použitie prostriedkov dlhodobého úveru 5000 Eur
b./ výdavková časť rozpočtu
Skutočné bežné výdavky boli v súlade s upraveným rozpočtom, oproti schválenému
rozpočtu boli o 18 921,65 Eur vyššie.
Kapitálové výdavky boli v porovnaní so schváleným rozpočtom o 20 457,62 Eur vyššie a
boli hradené z prebytku bežného rozpočtu, úveru, predaja majetku, prostriedkami rezervného
fondu a transferov zo štátneho rozpočtu. Výdavkové finančné operácie realizované neboli.
1.2

Výsledok rozpočtového hospodárenia

Druh
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu
finančné operácie

Príjmy

Výdavky

Rozdiel

251 912,25
15 780
267 692,25

193 939,65
74 089,62
268 029,27

+ 57 972,60
- 58 309,62
- 337,02

11 863,13

-

11 863,13

Výsledkom rozpočtového hospodárenia ako rozdielu medzi úhrnom bežných a
kapitálových príjmov a úhrnom bežných a kapitálových výdavkov je schodok 337,02 Eur, ktorý je
krytý prebytkom finančných operácií.

2.

Bilancia aktív a pasív

a./ Aktíva
Hodnota neobežného majetku oproti roku 2015 vzrástla z dôvodu zúčtovania obstarania
DHM
/ denný stacionár vo výstavbe/. Štruktúra obežného majetku sa výrazne zmenila a to z
dôvodu zúčtovania opravnej položky k spornej pohľadávke. Oproti roku 2015 sa zvýšili
pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov, stav na finančných účtoch mierne poklesol.
b./ Pasíva
Stav úverov sa nezmenil, záväzky vzrástli voči dodávateľom o 55 897,95 Eur
násobne/, no nie sú po lehote splatnosti.

3.

/ 2,5-

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Stav úverov k 31.12.2016 je zhodný so stavom k poslednému dňu predchádzajúceho roka.
Celková suma dlhu obce je 41,84 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka. Zákon o rozpočtových pravidlách v ustanoveniach vyplývajúcich zo zákona o rozpočtovej
zodpovednosti je dodržaný.

4.

Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie a nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

5.

Finančné usporiadanie vzťahov

a. / finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR
Poskytovateľ

-1-

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

ÚPSVaR Hé

Dotácia strava deti MŠ v hmot. núdzi

372,00

372,00

-50

UPSVaR Hé

Dotácia na učebné pomôcky pre deti MŠ
v hmot. núdzi
Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenie
Dotácia podpora zamestnanosti § 50j, §54

49,80

49,80

0

12000,00

12000,00

0,00

25111,42

25111,42

0,00

REGOB

261,36

261,36

0,00

Príspevok na 5-ročné deti

868,00

868,00

0,00

Dotácia- voľby do NRSR

1137,60

1051,84

85,76

Dotácia – register adries

10,60

10,60

0,00

Ministerstvo
financií
UPSVaR Hé
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
školstva
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

6. 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. 65/2008 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
-1FKO
TTC- stolnotenisový klub
Jednota dôchodcov
SZPB

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-26157,73 EUR
490,67 EUR
300 EUR
150 EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-36157,73 EUR
490,67 EUR
300 EUR
150 EUR

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40
0
0
0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 65/2008
o dotáciách.
7. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
Obec na základe uznesenia zastupiteľstva č. 39/2015 netvorí programový rozpočet.

Príloha č.1 Záverečného účtu:
Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy.

