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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. 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 15.12.2015 uznesením č. 

53/XII/2015 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 24.6.2016 uznesením č. 29/VI/2016 

- druhá zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 61/XII/2016 

 

 

                                                Rozpočet obce k 31.12.2016  
 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 205 070 254 378 

z toho :   

Bežné príjmy 186 870 226 272 

Kapitálové príjmy            6 000                 592 

Finančné príjmy  12 200   27 514 

Výdavky celkom        200 904          207 043 

z toho :   

Bežné výdavky 174 004 189 292 

Kapitálové výdavky  14 000     6 592 

Finančné výdavky  12 900            11 159 

Rozpočet  obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016  

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

205 070                  254 378                        124,04 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 205 070 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

254 378 EUR, čo predstavuje  124,04 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

186 870 226 272 121,08 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 186 870 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume  

226 272 EUR, čo predstavuje  121,08 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

160 170                    183 383                     114,49 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 142 300 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 160 195 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 112,57 %.  

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 10 330 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 14 078 EUR, čo je  

136 28 % plnenie. Rozpočtované príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 270 EUR, dane zo 

stavieb vrátane bytov boli v sume 2 060 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  13 933 

EUR, za nedoplatky z minulých rokov 145 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani 

z nehnuteľností v sume 532  EUR. 

 

Daň za psa  
Z rozpočtovaných 340 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 417 EUR, čo je 122,64 % 

plnenie.  Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  409 EUR, za nedoplatky z minulých rokov  

8 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 213  EUR. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Táto položka nebola rozpočtovaná. Príjem k 31.12.2016 bol 249 EUR. Tento  príjem bol 

zinkasovaný za užívanie verejného priestranstva firmou DOPRASRAV a.s. počas výstavby 

kanalizácie v obci. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 7 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 444 EUR, čo je 

117,27 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 7 322 EUR, za nedoplatky z minulých 

rokov 1 122 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v 

sume 4 954 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

9 415                 16 145                  171,48 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 510 EUR, čo je  

295,29 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume  

469 EUR, z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 011 EUR. Z toho 1 566 EUR 

predstavuje príjem z prenájmu nebytových priestorov firme EKO SVIP s.r.o., Sabinov pri 

výstavbe kanalizácie v obci.  Príjem z prenajatých strojov, prístrojov , zariadení  bol 30 EUR. 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 975 EUR, čo je  

97,50 % plnenie.  

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 

Z rozpočtovaných 1 180 EUR bol skutočný príjem  k 31.12.2016 v sume 1 082 EUR čo je  

91,69 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za vyhlásenie v miestnom rozhlase v sume 

384 EUR, príjem za kopírovacie práce v sume 5 EUR, za predaj 110 l odpadovej nádoby v sume 

320 EUR, za energie v obecných budovách v sume 373 EUR .  

Poplatky za školy a školské zariadenia 

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 329 EUR, čo je 109,66 % 

plnenie.  

Poplatky a platby za stravné 

Z rozpočtovaných 3 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 871 EUR, čo je  

131,64 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za stravné lístky OcÚ v sume 2 773 EUR 

a príjem za stravné lístky MŠ v sume 2 098 EUR. Príjem je vyšší z dôvodu prijatia do 

zamestnania dvoch pracovníkov z ÚPSVaR na §54 do júna 2016 a §50 j od novembra 2016. 

Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia 

Táto položka rozpočtovaná nebola, príjem k 31.12.2016 bol  v sume 15 EUR. 

Úroky z tuzemských vkladov 

Z rozpočtovaných 5 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 EUR, čo je 40 % plnenie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

2 380                 6 361                            0 

 

Iné nedaňové príjmy boli rozpočtované 2 380 EUR, skutočný príjem k 31.12.2016 bol  vo výške  

6 361 EUR. Uvedený príjem predstavuje príjem z dobropisov za preplatky energií, z refundácie 

mzdových nákladov chráneného pracoviska, vrátená časť z poistenia majetku z dôvodu 

uzatvorenia novej poistnej zmluvy a preplatok zo zdravotného poistenia.   

 

Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 17 285 EUR bol skutočný príjem vo výške 26 743 EUR, 

čo predstavuje 154,71 % plnenie. 

 

 Suma v EUR Účel 
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Poskytovateľ dotácie 

DPO SR 2 000 Dotácia DHZ 

V & P CONSULT s.r.o. 3 891 Nenávrat.fin. výpomoc 

Matica slovenská 200 Dotácia Hlbinove Kršteňany 

ÚPSVaR 8 379 Aktivační zamestnanci 

 66 Na školské potreby 

 532 Na stravu 

 1 200 Rodinné prídavky 

MV SR 776 Voľby do NR SR 

 868 Výchova a vzdelávanie MŠ 

 209 Evidencia obyvateľstva 

 57 Na životné prostredie 

MDVaRR SR 565 Spoloč.stavebný úrad 

Úrad vlády SR 8 000 Rekonštrukcia strechy MŠ 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

6 000 592 9,86 

 

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 6 000 EUR, skutočný príjem k 31.12.2016 bol 

v sume 592 EUR, čo predstavuje  9,86 % plnenie.  

 

Granty a transfery 
Granty a transfery rozpočtované boli v sume 6 000 EUR, skutočný príjem k 31.12.2016 bol v 

sume 592 EUR, čo predstavuje 9,86  % plnenie, ide o spoluúčasť na projekte Odvodnenie ulice 

v obci. Uvedená suma bola v plnej výške vyčerpaná na daný účel. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

   

   

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

12 200 27 514 225,52 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 12 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume  

27 514 EUR, čo predstavuje  225,52 % plnenie. Tento príjem tvorili finančné prostriedky 

z predchádzajúceho roku. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 

 

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

200 904                   207 043                      103,05 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 200 904 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 207 043 EUR, čo predstavuje  103,05 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

174 004              189 292                           108,78 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 174 004 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 

189 292 EUR, čo predstavuje  108,78 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 68 249 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 73 721 EUR, čo je 

108,02 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, CHP, MŠ, ŠJ a 

aktivačných pracovníkov. 

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  23 510 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume  25 583 EUR, čo je 

108,82  % čerpanie.  

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 73 870 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 78 629 EUR, čo je  

106,44 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, 

energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, sanácia smetiska, nájomné a ostatné 

tovary a služby. 

Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 8 175 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 11 297 EUR, čo 

predstavuje 138,19  % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 62 EUR, čo 

predstavuje 30,97  % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

14 000                   6 592                        47,09 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 6 592  EUR, čo predstavuje  47,09 % čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

12 900                   11 159                       86,51 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 12 900EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 11 159 EUR, čo predstavuje  86,51 % čerpanie. Ide o splácanie istiny z prijatého úveru z 

roku 2010 v sume 2 892, splatenie časti finančnej výpomoci spoločnosti V & P Consult s.r.o. 

v sume  7 378 EUR a nespotrebované finančné prostriedky  vo výške 889 EUR na rezervný fond. 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 226 272 

Bežné výdavky spolu 189 292 

Bežný rozpočet 36 980 

Kapitálové  príjmy spolu 592 

Kapitálové  výdavky spolu 6 592 

Kapitálový rozpočet  -6 000 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 30 980 

Vylúčenie z prebytku  -16 917 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 14 063 
PRÍJMY SPOLU   226 864 

VÝDAVKY SPOLU 195 884 

Hospodárenie obce  30 980 
Vylúčenie z prebytku -16 917 
Upravené hospodárenie obce 14 063 

 

 

Riešenie hospodárenia obce   
 

Prebytok rozpočtu v sume 14 063 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 sumu 16 917 EUR, čo tvoria , 

finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov z roku 2015 v sume 2 411 EUR, zostatok 

na účte SF v sume 440 EUR, zostatok na fondovom účte v sume 892 EUR a  zostatok na účte 

rezervného fondu v sume 13 174 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu                     14 063 EUR  
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 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) finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov v sume 2 411 EUR  

e)  zostatok prostriedkov na účte sociálneho fondu 440 EUR 

      f)  zostatok prostriedkov na  fondovom účte 892 EUR 

g) zostatok prostriedkov rezervného fondu 13 174 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.  

 

 

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

vo výške 14 063 EUR. 

 

 

 

 

 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných 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 použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 2 693 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

                             10 481 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

- 

                - z finančných operácií                                    - 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

       

- 

               - krytie schodku rozpočtu - 

               - ostatné úbytky  - 

KZ k 31.12.2016 13 174 

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 1 137 

Prírastky - povinný prídel -  1,05 %                      660 

               - ostatné prírastky       

Úbytky   - závodné stravovanie                                                      372 
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               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                   985 

KZ k 31.12.2016    440 

 

 

 

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 766 240 770 574 

Neobežný majetok spolu 716 828 707 490 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 596 481 587 143 

Dlhodobý finančný majetok 120 347 120 347 

Obežný majetok spolu   48 900    62 524 

z toho :   

Zásoby           61          53 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky        7 035        6 777 

Finančné účty      41 803      55 694 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie             512            560 

 

 

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 766 240 770 574 

Vlastné imanie  629 943 653 355 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    
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Fondy   

Výsledok hospodárenia  629 973 653 355 

Záväzky 122 297 111 383 

z toho :   

Rezervy        400        450 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky    1 110    394 

Krátkodobé záväzky 87 369 87 390 

Bankové úvery a výpomoci 33 419                   23 149 

Časové rozlíšenie                  14 000                    5 836 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 

 

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám  710 EUR 

- voči fyzickým osobám                                                    10 200  EUR 

- voči VaP CONSULT                                                      12 238 EUR 

- voči dodávateľom                       78 142 EUR 

      -  voči zamestnancom                      5 429 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu                                3 745 EUR 

 

. 

 

Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu a modernizáciu obecných stavieb. 

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2017, splátky úveru sú mesačné vo výške 241 EUR 

a splátky úrokov sú tiež mesačné. 

 

 
Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2016 

Splatnosť 

 

Primabanka 

Slovensko a.s. 
Rekonštrukcia a 

modernizácia 

obecných 

stavieb 

11555 2,915 Blankozmenka  710 r. 2017 

 

 

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. 3/2009 a dodatku č. 1 o dotáciách 

poskytovaných obcou jednotlivým miestnym organizáciám a cirkvi na podporu všeobecne 

prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie   

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
Telovýchovná jednota - bežné výdavky na 

turnaje,zápasy,ostat.výdavky spojené s 

činnosťou klubu 

2 200 EUR 2 200 EUR         0 EUR 

JDS – bežné výdavky na činnosť ( kultúrno-

spoločenské akcie, oslavy, výlet) 

         600 EUR        600 EUR         0 EUR 

DHZ – bežné výdavky na činnosť ( súťaže, 

akcie, cestovné, pohonné hmoty, ceny) 

       2 700 EUR     2 700 EUR         0 EUR 

Cirkev – bežné výdavky – spotreba vody          400 EUR     400 EUR        0 EUR 

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2009 

dodatku č. 1 o dotáciách.  

  

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

c) rozpočtom iných obcí 

d) 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 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 - 

ÚPSVaR Aktivační zamestnanci,školské potreby, 

strava, rodinné prídavky- bežné 

výdavky 

      10 177 10 177 0 

MV SR Voľby NR SR, výchova a vzdelávanie 

MŠ, evidencia obyvateľstva, životné 

prostredie – bežné výdavky 

1 910 1 910 0 
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MDV aRR 

SR 

Spoločný stavebný úrad 564 564 0 

Úrad vlády 

SR 

Rekonštrukcia strechy MŠ        8 000       8 000           0 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec nemala poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtov iných obcí. 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec nemala poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu VÚC. 

 

 

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Marková Iveta                          Predkladá: Kopál Vladimír 

 

 

 

 

Vo Veľkých Kršteňanoch dňa 25.4.2017 
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11. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

Záverečnému účtu za rok 2016. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie audítorské overenie ročnej účtovnej závierky 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 14 063 EUR. 
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Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 HODNOTIACA SPRÁVA  
 

                               PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 

 

                                                    OBCE 

 

                                       VEĽKÉ KRŠTEŇANY 

 

 

                                               ZA ROK 2016 
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                                                      I. Príjmová časť 
 

Rozpočet –  príjmy                                    205 070,- 

 transfery zo ŠR                                17 285- 

 bežné príjmy                                  169 585,-    

 kapitálové príjmy                               6 000,- 

 finančné operácie                             12 200,- 

 

 

Skutočnosť                                                254 377,77 

 transfery zo ŠR                               26 742,86  

 bežné príjmy                                 199 528,69 

 kapitálové príjmy                                 591,92 

 finančné operácie                            27 514,30 

 

 

Plnenie rozpočtu: 

 

Transfery zo ŠR: 

        Tieto finančné prostriedky boli účelovo viazané a boli čerpané v zmysle zákona  

o rozpočtových pravidlách. 

Rozpočet:                          17 285,- 

Skutočnosť:                       26 742,86 

% plnenia:                              154,72 

Komentár:                        Výška závisí od schválených projektov ÚPSVaR a štátnych orgánov    

                                          SR. 

Návrh na operatívne riešenie: Nie je potrebné 

 

 

Bežné príjmy 

Výnos z DPFO: 

Rozpočet na rok 2016:    142 300,- 

Skutočnosť:                     160 195,55 

% plnenia:                       112,58 

Komentár:                        Podiel dane z príjmov poukázaný našej obci bol vyšší. 

Návrh na operatívne riešenie: nie je možné zo strany obecného úradu 

 

Daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky: 

Rozpočet:                         17 870,- 

Skutočnosť:                      23 187,80 

% plnenia:                        129,75 

Komentár:                        Nie je možné presne určiť výšku jednotlivých príjmov. Čiastočne sa    

                                         podaril výber aj za minulé roky.   

Návrh na operatívne riešenie: Priebežné zasielanie výziev na platenie daní  a poplatkov. 

 

Príjmy z prenajatých pozemkov: 

Rozpočet:                         500,- 

Skutočnosť:                      468,76 

% plnenia:                          93,75 
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Komentár: 

Návrh na operatívne riešenie: zatiaľ nie je potrebné 

 

 

Príjmy z prenajatých budov: 

Rozpočet:                          250,- 

Skutočnosť:                     2 011,03 

% plnenia:                          804,41 

Komentár:                 Platby podľa uskutočnených akcií. Prenájom nebytových priestorov  

                                  fy EKO SVIP s.r.o, Sabinov pri budovaní kanalizácie obce 

Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný 

 

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení: 

Rozpočet:                             100,- 

Skutočnosť:                           30,70 

% plnenia:                             30,70 

Komentár:                             Platby podľa zapožičania strojov, nástrojov. 

Návrh na operatívne riešenie: Nie je potrebný 

 

Ostatné administratívne poplatky: 

Rozpočet:                        1 000,- 

Skutočnosť:                       974,50 

% plnenia:                           97,45 

Komentár:                          Poplatky vo veľkej miere overovanie podpisov a stavebné poplatky 

Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný 

 

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb: 

Rozpočet:                         1 180,- 

Skutočnosť:                      1 082,04 

% plnenia:                             91,70 

Komentár:                           Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce,   

                                            smetné nádoby, energie v obecných budovách. 

Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný   

                                                  

              

Poplatky za MŠ: 

Rozpočet:                             300,- 

Skutočnosť:                          328,68 

% plnenia:                             109,56 

Komentár:                            Výška príjmu závisí od počtu detí v MŠ 

Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný 

 

Poplatky za stravné: 

Rozpočet:                            3 700,- 

Skutočnosť:                         4 871,16 

% plnenia:                              131,65 

Komentár: 

Návrh na operatívne riešenie: nie je potrebný 
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Poplatky za znečistenie ovzdušia: 

Rozpočet:                                   0 

Skutočnosť:                              15,- 

 

Úroky z tuzemských vkladov 

Rozpočet                                   10,- 

Skutočnosť                                  2,01 

% plnenia                                  40,20 

Komentár:                                Nízke percento úrokov z vkladov na účte 

Návrh na operatívne riešenie:  Nie je možné určiť 

 

Príjmy z náhrad poistného plnenia 

Rozpočet                                      0 

Skutočnosť                               538,87 

% plnenia                                 538,87 

Komentár:                                Vrátené nespotrebované poistné majetku obce a vrátené poistné zo     

                                                 SP. 

Návrh na operatívne riešenie: Nie je možné určiť 

 

Príjmy z dobropisov 

Rozpočet                                    0 

Skutočnosť                            458,16 

% plnenia                              458,16 

Komentár:                             Preplatky za energie. 

Návrh na operatívne riešenie: Nie je možné určiť 

 

Príjmy z vratiek 

Rozpočet                             2 380,- 

Skutočnosť                         4 562,72 

% plnenia                              191,71 

Komentár:                           Refundácia mzdy CHP z ÚPSVaR podľa schválenej výšky a RZZP. 

Návrh na operatívne riešenie: Nie je možné určiť 

 

Príjmy iné 

Rozpočet                                     0 

Skutočnosť                              800,77 

% plnenia                                800,77 

Komentár:                               Tvorba SF, refundácia školenia HK od iných obcí 

Návrh na operatívne riešenie: Nie je možné určiť 

 

 

 

 

Kapitálové príjmy 

Rozpočet                           6 000,- 

Skutočnosť                           591,92 

Komentár:                         Spoluúčasť na projekte Odvodnenie ulice. 
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Príjmové rozpočtové operácie 

Zostatok z predchádzajúceho roka 2015: 

Rozpočet                         12 200,- 

Skutočnosť                      27 514,30 

% plnenia                             225,53 

Komentár:                        Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov v pokladni a v banke. 

                                          

 

                                                 II. Výdavková časť 

 
 

Rozpočet – výdavky:                                  200 904,-                                                                          

 

                   bežné                                        174 004,- 

                   kapitálové                                   14 000,- 

                   finančné operácie                       12 900,- 

 

 

Skutočnosť – výdavky:                              207 042,91          

                       

                      bežné                                    189 291,68 

                      kapitálové                                6 591,92 

                      finančné operácie                  11 159,31    

 

 

Program 1: Služby občanom 

 

Podprogram 1.1. Nakladanie z odpadmi 

Rozpočet:                        9 700,- 

Skutočnosť:                     9 336,86 

% plnenia:                           96,25 

Komentár:                      Väčšia informovanosť obyvateľov o separovaní. 

Návrh na operatívne riešenie nedostatkov: Informovať obyvateľov obce o využívaní separácie 

odpadu, zníženie výdavkov na separovaný zber. 

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu 

Merateľný ukazovateľ: Frekvencia odvozu odpadu za mesiac 

Plánovaná hodnota: 1 x za dva týždne 

Skutočná hodnota:   1 x za dva týždne 

Zodpovednosť:  starosta obce 

 

Podprogram 1.2. Údržba ciest a verejná zeleň 

Rozpočet:                            1 900,- 

Skutočnosť:                         1 069,96 

% plnenia:                                56,31 

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na PHM do kosačiek a údržbu verejných 

priestranstiev. 

Cieľ: Udržiavanie plôch verejnej zelene 

Merateľný ukazovateľ: plocha zelene 

Zodpovednosť: starosta obce 
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Podprogram 1.3. Verejné osvetlenie 

Rozpočet:                             3 360,- 

Skutočnosť:                          4 109,73 

% plnenia:                               122,31 

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu VO a jeho údržbu. 

Položky boli prekročené z dôvodu zvýšenej údržby – nové lampy. 

Cieľ: Efektívne fungovanie VO v obci. 

Merateľný ukazovateľ: Počet svietidiel 

Zodpovednosť: starosta obce 

 

Podprogram 1.4. Cintorín 

Rozpočet:                                 700,- 

Skutočnosť:                              603,64 

% plnenia:                                  86,23 

Komentár: V tomto podprograme sú výdavky vynakladané na energie DS a bežnú údržbu 

cintorína a DS. 

Cieľ: Zníženie spotreby energií 

Zodpovednosť: starosta obce 

 

 

Program 2: Sociálne služby 
 

Podprogram 2.1. Sociálny zákon 

Rozpočet:                                 875,- 

Skutočnosť:                          3 461,85 

% plnenia:                               395,64 

Komentár: Z tohto podprogramu sú hradené rodinné prídavky a školské potreby pre deti rodín v 

hmotnej núdzi, ktoré sú hradené zo ŠR, sponzorstvo občanovi obce, poplatok za umiestnenie 

občana v sociálnom zariadení. 

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri poskytovaní opatrovateľskej služby. 

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovateľov 

Zodpovednosť: starosta obce 

 

 

Program 3: Vzdelávanie 
 

Podprogram 3.1. Materská škola 

Rozpočet:                           55 840,- 

Skutočnosť:                        55 655,14 

% plnenia:                                 99,66 

Komentár: V materskej škole je venovaná vysoká pozornosť výchove detí. Tento podprogram 

zahŕňa výdavky na mzdové náklady MŠ a ŠJ, energie, učebné pomôcky, údržbu, potraviny a 

interiérové vybavenie MŠ a  kuchyne. 

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole, dosiahnuť najvyššiu možnú 

kvalitu výchovných, vzdelávacích a stravovacích služieb 

Merateľný ukazovateľ: Počet detí navštevujúcich MŠ a spokojnosť rodičov detí s poskytovanými 

službami. 

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ 
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Program 4: Kultúra, šport, dotácie združeniam 
 

Podprogram 4.1. Kultúrny dom 

Rozpočet:                             3 300,- 

Skutočnosť:                          5 526,82 

% plnenia:                               167,47 

Komentár: V tomto podprograme sú výdavky za energie, ktoré boli vyššie oproti rozpočtu 

z dôvodu prenájmu firmou EKO SVIP  a na bežnú údržbu, bola rozsiahlejšia  - búsenie 

a lakovanie parkiet. 

Cieľ: Sprevádzkovať budovu KD. 

Merateľný ukazovateľ: Vykonanie bežnej údržby 

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo a starosta obce 

 

Podprogram 4.2 Obecná knižnica 

Rozpočet:                                 300,- 

Skutočnosť:                              267,65 

% plnenia:                                  89,21 

Komentár: Z tejto položky sú vyplácané odmeny pracovníčke Obecnej knižnice a nákup kníh. 

Cieľ: Zabezpečiť osvetu u obyvateľov obce, zvýšiť záujem o knihy a zabezpečenie dostatku 

knižného fondu v obecnej knižnici. 

Merateľný ukazovateľ: počet výpožičiek 

Zodpovednosť: pracovníčka Obecnej knižnice 

 

Podprogram 4.3. Šport 

Rozpočet:                              5 050,- 

Skutočnosť:                           6 221,78 

% plnenia:                                123,20 

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na energie, bežnú údržbu, dotáciu TJ  

a mimoriadna  dotácia , ktorá vznikla z prenájmu nebytových priestorov. 

Cieľ: Zvýšiť záujem mládeže o šport. 

Merateľný ukazovateľ: Počet športových podujatí v obci 

Zodpovednosť: starosta obce 

 

Podrogram 4.4. Dotácie /transfery/ združeniam 

Rozpočet:                                3 700,- 

Skutočnosť:                             3 700,- 

% plnenia:                                   100 

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté dotácie pre DHZ, JDS a cirkev. 

 

Podprogram 4.5. Kultúra a ostatné spoločenské akcie 

Rozpočet:                                   2 320,- 

Skutočnosť:                               1 690,87 

% plnenia:                                       72,88 

Komentár: Tento podprogram obsahuje výdavky na jednotlivé kultúrno-spoločenské akcie. 

Cieľ: Zvýšiť počet kultúrnych akcií. 

Merateľný ukazovateľ: Počet akcií 

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo, starosta obce 
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Program 5: Podporná a organizačná činnosť 
 

Podprogram 5.1. Kontrola a špeciálne služby 

Rozpočet:                                     5 070,- 

Skutočnosť:                                  5 176,61 

% plnenia:                                       102,10 

Komentár: Tento podprogram zahŕňa financovanie mzdových nákladov hlavného kontrolóra, 

audit, poplatky banke, posudky. 

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu výkonu práce. 

Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol hlavného kontrolóra 

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce 

 

Podprogram 5.2 Dane, archív, evidencia obyvateľstva, korešpondencia 

Rozpočet:                                      6 634,- 

Skutočnosť:                                   7 004,82 

% plnenia:                                        105,58 

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na chránené pracovisko, ktorých časť prepláca 

ÚPSVaR. 

 

Podprogram 5.4. Aktivačná činnosť, projekty zamestnanosti 

Rozpočet:                                      6 780,- 

Skutočnosť:                                   8 881,23 

 % plnenia:                                       130,99 

Komentár: Tento podprogram zahŕňa výdavky na mzdové náklady na aktivačnú činnosť občanov 

evidovaných na ÚPSVaR. Tieto sú preplácané z ESF. 

 

Podprogram 5.5. Výdavky verejnej správy 

Rozpočet:                                     68 475,- 

Skutočnosť:                                  76 388,12 

% plnenia:                                          111,55 

Komentár: V tomto podprograme je zahrnuté financovanie platov zamestnancov úradu, odvody 

do poisťovní, odvody daní z príjmu, energie, všeobecný materiál, telefóny, služby, stravovanie 

zamestnancov, poistenie majetku obce, odmeny poslancov OZ, odmena zamestnancov 

mimopracovného pomeru, odvod do SF, transfer na Spoločný stavebný úrad, členské príspevky. 

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie obce, obecného úradu, dôkladné vedenie účtovníctva. 

Merateľný ukazovateľ: počet zamestnancov obecného úradu, schválenie ročného hospodárenia 

audítorom 

Zodpovednosť: starosta obce           

     

 

Kapitálové výdavky 

Rozpočet:                                        14 000,- 

Skutočnosť:                                       6 591,92 

% plnenia:                                               47,09 

Komentár: Ide o výdavky na realizáciu projektu Odvodnenie ulice. 

 

 

Výdavkové rozpočtové operácie 

Rozpočet:                                          12 900,- 

Skutočnosť:                                       11 159,31 
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% plnenia:                                                 86,51 

Komentár: Výdavky súvisiace so splácaním úveru v Primabanke Slovensko a.s. a časti finančnej 

výpomoci spoločnosti V & P Consult s.r.o., Bratislava 

Cieľ: Zabezpečiť splatenie všetkých finančných výpomocí v čo najkratšom čase. 

Zodpovednosť: starosta obce 

   

 

 

           


