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Záverečný účet obce za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako 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. 102
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 14.03.2016 uznesením č. 123/2016
- druhá zmena schválená dňa 20.06.2016 uznesením č. 144/2016
- tretia zmena schválená dňa 19.09.2016 uznesením č. 176/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 202/2016
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5 starostom dňa 31.12.2016
v zmysle uznesenia č. 91/2007 zo dňa 14.12.2007
Rozpočet obce k 31.12.2016

1 749 316

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2 483 037

1 646 233
79 209
0
23 874
1 749 316

1 985 663
464 769
149
32 456
1 854 201

823 399
168 165
48 170
709 582

822 205
195 970
49 190
786 836
628 836

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
2 483 037

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

2 477 609,32

99,78

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

2 005 117,08

99,36

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 178 216,37

99,99

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
2 018 119
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 178 307

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 892 734 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 892 733,58 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 78 305 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 78 458,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,20 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 36 361,43 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 41 476,43 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 620,64 EUR.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 11 632,27 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 2 300 EUR bol skutočný príjem v sume 2 323,75 EUR, čo predstavuje plnenie
na 101,03 %. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 160 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 250 EUR bol skutočný príjem v sume 239,68 EUR, čo predstavuje plnenie
95,87 %. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva
v sume 3 839,50 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 800 EUR bol skutočný príjem 100 EUR, čo predstavuje plnenie na 12,50 %.
K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 640 EUR bol skutočný príjem 792,90 EUR, čo predstavuje plnenie na 123,89
%. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za ubytovanie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 53 137 EUR bol skutočný príjem 53 427 EUR, čo predstavuje plnenie na
100,55 %. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade vo výške 22 494,04
EUR.
Príjem za uloženie odpadu od Spoločnosti Pohronie a.s. bol rozpočtovaný vo výške 150 141
EUR. Skutočné príjmy v roku 2016 sú vo výške 150 140,96 EUR, čo predstavuje plnenie 100 %.

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
271 223

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

264 683,41

99,36

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 191 642 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 189 981,21 EUR, čo
je 99,13 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
6 866,67 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume183 064,54 EUR
a z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a náradia v sume 50 EUR..
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 492,58 EUR, čo je
129,85 % plnenie.
Poplatky z predaja služieb
Z rozpočtovaných 71 851 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 67 631,45 EUR, čo
predstavuje 94,13 % plnenie.
Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 2 730 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 578,17 EUR, čo je 21,18 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
22 112

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

23 920,94

108,18

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, z odvodov
z hazardných hier, z refundácie.
d) prijaté granty a bežné transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov vo výške 544 008 EUR bol skutočný príjem vo výške
535 827,36 EUR, čo predstavuje 98,50 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OU Banská Bystrica - ZŠ
Okresný úrad Zvolen
Min.dopravy, výstavby a reg.rozv. SR
Min.dopravy, výstavby a reg.rozv. SR
Mestský úrad Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
Implementač.agent.Ministerstva práce
Okresný úrad Zvolen
Ministerstvo vnútra SR
Fond na podporu umenia

Suma v EUR
473 270,00
3 950,30
2 631,90
122,26
264,70
4 179,04
13 989,36
2 794,89
15 865,06
1 476,54
155,37
3 000,00

Účel
Školstvo
Matrika, REGOB, register adries
Spoločný stavebný úrad
Pozemné komunikácie
Životné prostredie
Rodinné prídavky
Podpora zamestnania UoZ
Malé obecné služby
Terénna sociálna práca
Voľby
Služby CO
Súťaž predníkov – R.Oláh

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
Environmentálny fond
Ministerstvo zdravotníctva SR
Spolu:

2 000,00
9 010,72
1 743,00
1 238,00
136,22
535 827,36

Vybavenie DHZ
Stravné pre deti v hmotnej núdzi
Školské potreby pre deti v HN
Recyklačný fond
Rekonštrukcia a moder. zdr.stred.

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
464 769

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

464 768,37

100,00

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 368 631 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 368 631 EUR, čo je
100 % plnenie. Ide o predaj rodinných domov vo vlastníctve obce na ulici Maloslatinská.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 79 469 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 79 469 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Ide o predaj pozemkov pod rodinnými domami vo vlastníctve obce
na ulici Maloslatinská.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 16 669 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 16 668,37 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
OU Banská Bystrica
Ministerstvo zdravotníctva SR
Spolu:

Suma v EUR
Účel
15 000,00 Rekonštrukcia telocvične ZŠ
1 668,37 Rekonštrukcia zdravot.strediska
16 668,37

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
149

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

5 729,49

V roku 2016 bola prijatá finančná zábezpeka za nájomné byty vo vlastníctve obce v sume
5 580,20 EUR a v roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky z NP TSP v obci z r. 2015
v sume 149,29 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
29 987

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

29 987,21

100,00

Prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
2 469
Poskytovateľ dotácie
Nadácia VUB - ZŠ
Erazmus - ZŠ

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

2 469

100,00

Suma v EUR
Účel
1 267,00 Projekt: Fyzika zábavne
1 202,00 Vzdelávanie učiteľov

Bežné príjmy + granty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
32 456,21 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR
Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 994,38

0

V roku 2016 bola zapojená do rozpočtu suma 1 994,38 - jedná sa o PS potravinového účtu v ZŠ
s MŠ (preplatky rodičov za stravu detí).

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 067 365

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

1 008 486,60

94,48

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
822 205
v tom :
Funkčná klasifikácia

Výkonné a zákonodarné orgány
Požiarna ochrana

777 769,60
Schválený
rozpočet na rok
2016 po
poslednej zmene
361 865
12 160

94,60
Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia

345 703,96
11 921,06

95,53
98,03

Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreačné a športové služby
Klubové a kultúrne zariadenia
Knižnica
Ostatné kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločen. služby
Primárne vzdelávanie-výdavky obce
Súkromná ZUŠ a CVČ Heuréka
Sociálna pomoc občanom
Spolu

48 900
98 966
42 130
26 931
0
21 100
53 060
25 880
24 267
1 800
11 710
2 600
5 169
10 210
71 657
3 800
822 205

48 659,84
95 069,07
40 843,93
26 931,59
0
13 190,39
50 749,86
21 757,52
20 854,32
957,93
11 026,03
943,02
4 332,42
10 087,26
71 657
3 084,40
777 769,60

99,51
96,06
96,95
100,00
0
62,51
95,65
84,07
85,94
53,22
94,16
36,27
83 82
98,80
100
81,17
94,60

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 155 037 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
151 053,09 EUR, čo je 97,43 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, Spoločného stavebného úradu, ČOV, vedúcich MOS, pracovníkov TSP a pracovníkov –
projekt Podpora zamestnania UoZ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 60 019 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 63 132,66
EUR, čo je 105,19 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 459 511 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
420 046,33 EUR, čo je 91,41 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 120 707 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
116 605,93 EUR, čo predstavuje 96 60 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 26 931 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 26 931,59
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
195 970

Skutočnosť k 31.12.2016
181 527,31

% čerpania
92,63

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kúpa pozemku pod rodinný dom vo vlastníctve obce na ul. Družstevnej.
Z rozpočtovaných 49 893 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 47 864,47 EUR,
čo predstavuje 95,93 % čerpanie.
b) Kúpa rodinného domu na ulici Družstevnej.
Z rozpočtovaných 26 572 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 26 600 EUR,
čo predstavuje 100,11 % čerpanie.
c) Nákup zariadenia – detské ihrisko v obci.
Z rozpočtovaných 6 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 5 800,80 EUR,
čo predstavuje 96,68 % plnenie.
d) Prípravná a projektová dokumentácia – prístavba MŠ.
Z rozpočtovaných 19 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 18 000 EUR, čo
predstavuje 94,75 % plnenie.
e) Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ.
Z rozpočtovaných 17 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 23 998,92 EUR,
čo predstavuje 141,17 % plnenie.
f) Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v obci.
Z rozpočtovaných 1 805 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 850 EUR,
čo predstavuje 102,49 % plnenie.
g) Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria OCU.
Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 10 058,52 EUR,
čo predstavuje 100,59 % plnenie.
h) Rekonštrukcia športového ihriska.
Z rozpočtovaných 28 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 27 012 EUR,
čo predstavuje 96,47 % plnenie.
i) Rekonštrukcia – Park Jána Bahýľa.
Z rozpočtovaných 20 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 20 342,60 EUR,
čo predstavuje 101,71 % plnenie.
j) Rekonštrukcia Domu smútku.
Z rozpočtovaných 2 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 0 EUR.
k) Rekonštrukcia bytového domu „A“.
Z rozpočtovaných 7 200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 0 EUR.
l) Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy.
Z rozpočtovaných 8 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 0 EUR.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
49 190

Skutočnosť k 31.12.2016
49 189,69

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 49 190 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 49 189,69 EUR, čo predstavuje
100 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
786 836

Skutočnosť k 31.12.2016
786 836,43

% čerpania
100,00

Funkčná klasifikácia

Predprimárne vzdelávanie - MŠ
Primárne vzdelávanie - ZŠ
Vzdelávanie nedefinované - CVČ
Vedľajšie služby v školstve - ŠJ
Vzdelávanie nedefinované - ŠKD

Schválený
rozpočet na rok
2016 po
poslednej zmene
158 172
486 842
18 684
79 759
43 379

Skutočnosť
k 31.12.2016

% plnenia

158 172,31
486 842,53
18 684,36
79 758,67
43 378,56

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
786 836,43 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

0

0

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné 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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku – účelovo určené Spoločnosť Pohronie
Vylúčenie z prebytku – tvorba Fond prevádzky, údržby a opráv
Vylúčenie z prebytku – čerpanie Fond prevádzky, údržby a opráv
Vylúčenie z prebytku – exekučné zrážky zamestnancov neodvedené
Vylúčenie z prebytku – predaj kapitálových aktív + pozemkov
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
2 005 117,08
1 972 660,87
32 456,21

1 564 606,03
777 769,60
786 836,43

440 511,05
464 768,37
464 768,37
0,00

181 527,31
181 527,31
0,00

283 241,06
723 752,11
-19 953,71
-31 381,25
+40 410,08
-596,11
-448 100,00
264 131,12

Príjmové finančné operácie

149,29

Príjmové finančné operácie – ZŠ s MŠ účet ŠJ

1 994,38

Príjmové finančné operácie – finančná zábezpeka – nájomné byty

5 580,20

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku – účelovo určené Spoločnosť Pohronie
Vylúčenie z prebytku – tvorba Fond prevádzky, údržby a opráv
Vylúčenie z prebytku – čerpanie Fond prevádzky, údržby a opráv
Vylúčenie z prebytku – exekučné zrážky zamestnancov neodvedené
Vylúčenie z prebytku – predaj kapitálových aktív + pozemkov
Upravené hospodárenie obce

49 189,69

-41 465,82
2 469 885,45
1 746 133,34
723 752,11
-19 953,71
-31 381,25
+40 410,08
-596,11
-448 100,00
264 131,12

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010
Číslo
riadku

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

(v eurách)
Suma

1

PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)

2 477 609,32

2
3
4
5
6
7

v tom: daňové príjmy (100)
nedaňové príjmy (200)
granty a transfery (300)
príjmové finančné operácie (400, 500)
z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

1 178 216,37
736 704,35
554 964,73
7 723,87
7 723,87
0

8
9
10
11

VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)
v tom: bežné výdavky (600)
kapitálové výdavky (700)
výdavkové finančné operácie (800)

1 795 323,03
1 564 606,03
181 527,31
49 189,69

12
13
14
15
16

Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)
Prijatá finančná zábezpeka – nájomné byty
FO – ZŠ s MŠ účet ŠJ
Hotovostný prebytok celkom:
Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných
operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)

17
18
19
20
21
22

účelovo určené Spoločnosť Pohronie
tvorba Fond prevádzky, údržby a opráv
čerpanie Fond prevádzky, údržby a opráv
exekučné zrážky zamestnancov neodvedené
predaj kapitálových aktív + pozemkov

23

Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení Fondu opráv a údržby, nevyčerpaných
účelovo určených prostriedkov, prostriedkov za predaj kapitálových aktív
a pozemkov, prostriedkov za exek. zrážky zamestnancov (r.16 – 17 až 21)
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - )

24

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - )

682 286,29
-5 580,20
-1 994,38
674 711,71
723 752,11

-19 953,71
-31 381,25
+40 410,08
-596,11
-448 100,00
264 131,12
- 7 511,92
41 490,49

25

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.23+r.24)

26

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.22+r.25)

33 978,57
298 109,69

Prebytok rozpočtu obce v zmysle § 2 písm. b) v spojení s § 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 bol vyčíslený ako rozdiel medzi príjmami
a výdavkami (bez finančných operácií) vo výške 723 752,11 EUR.
Hotovostný prebytok hospodárenia vrátane finančných operácií predstavuje sumu
674 711,71 EUR vrátane prostriedkov, ktoré predstavujú nevyčerpané vlastné príjmy
a nevyčerpané prostriedky na originálne kompetencie Základnej školy s MŠ T. Vansovej, ktoré
k 31.12.2016 neboli prevedené z účtu ZŠ na účet obce a to z dôvodu nezrealizovaného
bankového prevodu zo strany banky (suma 384,78 EUR).
Tj. suma 674 711,71 EUR pozostáva zo sumy prostriedkov na bežných účtoch obce (674 030,90
EUR) , v pokladni (296,03 EUR) a nezrealizovaný prevod zo strany rozpočtovej organizácie
zriadenej obcou (384,78 EUR).
Schodok finančných operácií vo výške 41 465,82 EUR je krytý prebytkom bežného rozpočtu
v za rok 2016 (prebytok bežného rozpočtu = 440 511,05 EUR).
Do hotovostného prebytku obce vyčísleného za účelom usporiadania finančných vzťahov
v rámci Záverečného účtu za rok 2016 nie sú zahrnuté:
Finančné zábezpeky prijaté v roku 2016 za účelom zabezpečenia
platenia dohodnutého nájomného a úhrad spojených s užívaním
nájomných bytov

5580,20 EUR

Zostatok bankového účtu školskej jedálne (prijaté stravné od
stravníkov k 31.12.2016)

1994,38 EUR

Spolu

7 574,58 EUR

V roku 2016 došlo pri hospodárení s verejnými zdrojmi k nasledovnej situácií. Z bežného účtu
obce boli hradené opravy a údržba v nájomných bytoch a domoch (použitie fondu opráv v roku
2016) v celkovej výške 40 410,08 EUR. Tvorba fondu opráv za rok 2016 predstavuje sumu
31 381,25 EUR. Použitie fondu opráv bolo o 9 028,83 EUR vyššie ako jeho tvorba. Nakoľko
v priebehu roka 2016 nebol z osobitného bankového účtu fondu opráv uskutočnený bankový
prevod na bežný účet obce za účelom financovania opráv v nájomných bytových domoch
a nájomných domoch na Maloslatinskej ulici, skutočný hotovostných prebytok obce za rok 2016
je o 9 028,83 € nižší ako by bol v prípade, keby došlo k dotácií bežného bankového účtu
z bankového účtu fondu opráv. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné zo strany obce pri
usporiadaní finančných vzťahov v rámci Záverečného účtu za rok 2016 uskutočniť reálny
bankový prevod z účtu fondu opráv priamo na rezervný fond, aby nebol podhodnotený prebytok
obce a zároveň, aby bol rezervný fond vytvorený v správnej výške.
Prebytok rozpočtu v sume 723 752,11 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, navrhujeme použiť na:

Text
Tvorbu rezervného fondu (spolu)
Z toho:
Tvorba rezervného fondu – prevod z bežného účtu na účet RF
Tvorba rezervného fondu – prevod z účtu fondu opráv na účet RF
(z dôvodu neuskutočnenia bankového prevodu z účtu fondu opráv na
bežný účet obce v roku 2016)
Tvorba fondu rozvoja bývania - nevyčerpané prostriedky získané
z predaja domov na Maloslatinskej ulici v roku 2016 (povinnosť obce
tvoriť fond rozvoja bývania v zmysle § 30 zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zapojenie do rozpočtu r. 2017 - nevyčerpané účelové prostriedky:
Z toho:
Neodvedené exekúcie zamestnancov k 31.12.2016
Nevyčerpané prostriedky rozpočtu obce získané z poplatku za
uloženie odpadov podľa zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za
uloženie odpadov

Suma
215 090,72 EUR

206 061,89 EUR
9028,83 EUR

448 100,00 EUR

20 549,82 EUR
596,11 EUR
19 953,71 EUR

Reálny rozdelený hotovostný prebytok spolu:
Z toho:

683 740,54 EUR

Prostriedky na bežných účtoch obce (674 030,90 EUR) , v pokladni
(296,03 EUR) a nezrealizovaný prevod zo strany rozpočtovej
organizácie zriadenej obcou (384,78 EUR)

674 711,71 EUR

Zvýšené čerpanie fondu opráv za rok 2016, ktoré bolo financované
z bežného účtu obce a stav prostriedkov nebol v roku 2016 doplnený
z bankového účtu fondu opráv

9 028,83 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 215 090,72 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 vylučuje:
Položka
Suma
Nevyčerpané prostriedky z predaja domov na
Maloslatinskej ulici v roku 2016 (povinnosť
obce tvoriť fond rozvoja bývania v zmysle § 30
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov
Neodvedené
exekúcie
zamestnancov
k 31.12.2016

448 100,00 EUR

596,11 EUR

Nevyčerpané prostriedky rozpočtu obce
získané z poplatku za uloženie odpadov podľa
zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za
uloženie odpadov
Nevyčerpané prostriedky spolu

19 953,71 EUR

468 649,82 EUR

Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv pri úprave prebytku za rok 2016
v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. z prebytku vylúčené nebudú nakoľko čerpanie
fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016 bolo vyššie ako jeho tvorba.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv
za rok 2016.
Tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016
Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016
Rozdiel

31 381,25 EUR
40 410,08 EUR
- 9 028,83 EUR

Prebytok rozpočtu obce upravený o nevyčerpané prostriedky celkovo v hodnote 468 649,82 EUR
predstavuje sumu 255 102,29 EUR.
Prebytok hospodárenia vyčíslený v zmysle § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v metodike ESA 2010
po zohľadnení vybraných pohľadávok a záväzkov predstavuje sumu 298 109,69 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
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 - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
754 131,19
11 922,64
0
0
0

0
0,40
766 053,43

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 - povinný prídel -

1,5 %
%

Suma v EUR
5,96
1 881,69
0

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

0
541,42
0
0
1 252,40
93,83

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 a údržbu bytových domov
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
121 161,15
30 098,50
21 106,65
130 153,00

Fond rozvoja bývania
Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj
bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú
zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového
fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.
Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
najmä na rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných
zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov,
obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok:
Prírastky - príjem z predaja:
- bytov
- nebytových priestorov
- domov alebo ich častí
- pozemkov zastavaných domom, ako aj
z priľahlých pozemkov
Úbytky - použitie fondu na:
- novú výstavbu bytov
- rekonštrukciu bytov
- rekonštrukciu tepelných zdrojov
- zatepľovanie
- výstavbu a obnovu chodníkov
- výstavbu a obnovu obchodov
- výstavbu a obnovu vodovodu
- výstavbu a obnovu plynofikácie
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
344 473,81
58 713,70
0

0

403 187,51

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR
7 409 918,08
5 969 930,41

KZ k 31.12.2016 v EUR
7 673 008,93
5 559 988,40

0
5 483 288,41
486 642
1 433 151,13

5 073 346,40
486 642
2 109 859,99

1 542,17
0
0
76 237,39
1 355 371,57
0
0
6 836,54

2 002,97
384,78
0
76 429,86
2 031 042,38
0
0
3 160,54

ZS k 1.1.2016 v EUR
7 409 918,08
4 377 136,03

KZ k 31.12.2016 v EUR
7 673 008,93
5 035 918,02

11 537,44
0
4 365 598,59
1 251 801,91

11 537,44
0
5 024 380,58
1 199 811,36

1 150,00
149,29
1 215 615,38
34 887,24
0
1 780 980,14

1 271,82
0
1 167 889,76
30 649,78
0
1 437 279,55

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- finančná zábezpeka – nájomné byty
- štátnym fondom - ŠFRB
- ostatné záväzky (SF a i.)
Záväzky spolu k 31.12.2016

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

30 025,40
0
0
0
57 198,18
1 110 597,75
718,21
1 198 539,54

30 025,40
0
0
0
57 198,18
1 110 597,75
718,21
1 198 539 54

0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2016
Obec uzatvorila v roku 2002 Zmluvu o úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu
obecných bytoviek. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2032, splátky istiny a úrokov sú
mesačné. Iné úvery okrem úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania obec nečerpala.
Prehľad o bankových úveroch - ŠFRB
Č.zmluvy
Úver celkom
Úrok celkom
Roč.spl.celkom
Roč.spl.istiny
Roč.spl.úroku
Splat.ist.celkom
Splat.úrok celk.
Zostatok úveru
Zostatok úroku

611/2817/2001
380 800,64
303 785,17
22 883,04
10 815,01
12 068,03
116 947,03
222 485,08
263 853,61
81 300,09

611/2068/2002
33 957,38
23 552,22
1 922,28
972,86
949,42
10 544,75
16 527,64
23 412,63
7 024,58

611/4263/2002
244 937,93
169 819,92
13 863,72
6 971,60
6 892,12
74 928,60
121 763,97
170 009,33
48 055,95

611/65/2004
158 169,02
29 732,19
6 280,80
5 025,20
1 255,60
58 218,38
18 724,38
99 950,64
11 007,81

611/954/2006
797 251,54
124 904,73
31 171,44
25 405,02
5 766,42
243 880,00
67 834,48
553 371,54
57 070,25

spolu
1 615 116,51
651 794,23
76 121,28
49 189,69
26 931,59
504 518,76
447 335,55
1 110 597,75
204 458,68

Celková výška úveru obce = 2 266 910,74 EUR, z toho je úver – istina 1 615 116,51 €, úrok
651 794,23 €.
Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2016 predstavuje sumu 1 110 597,75 EUR a zostatok
nesplatených úrokov = 204 458,68 €.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Vyhodnotenie kritérií v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov:
1. kritérium:
Celková suma dlhu neprekračuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka:
Zostatok istiny k 31.12.2016 –

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

1 785 813,02

0%

Poznámka: Do celkového dlhu obce nie sú v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy započítané úvery poskytnuté zo Štátneho fondu
rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada
je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
2. kritérium:
Ročné splátky neprekračujú 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka:

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015 ponížené
o prenesené kompetencie

§ 17 ods.6 písm. b)

76 121,28

1 371 338,93

5,55 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Futbalový klub – bežné výdavky
Športovo-strelecký klub – bežné výdavky
Športový klub SUCHO – bežné výdavky
TJ Družstevník – kolkársky oddiel – bež.výd.
Stolnotenisový oddiel – bežné výdavky
Slovenský skauting – bežné výdavky
MO MS – bežné výdavky
Združenie členov a priaznivcov fs Slatina
Evanjelická cirkev – bežné výdavky
Katolícka cirkev – bežné výdavky
Materské centrum „Myška“ – bežné výdavky
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

6 000
2 200
600
1 000
2 400
1 500
1 400
1 200
1 000
1 000
500
18 800

6 000
2 200
600
741,50
2 400
1 500
1 400
1 200
1 000
1 000
500
18 541,50

0
0
0
258,50
0
0
0
0
0
0
0
258,50

-4-

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2012
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevedie podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

ZŠ s MŠ – z Podiel.daní
ZŠ s MŠ – Vlastné príjmy
Spolu:

279 752,00
29 987,21
309 739,21

279 661,43
29 693,00
309 354,43

90,57
294,21
384,78

-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ – OU BB
ZŠ s MŠ – UPSVaR
ZŠ s MŠ – granty
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

473 270,00
1 743,00
2 469,00
477 482,00

473 270,00
1 743,00
2 469,00
477 482,00

0
0
0
0

-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

-4-

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-3-

MV SR

Matrika – bežné výdavky

3 001,00

3 001,00

0

MV SR

REGOB – bežné výdavky

933,90

933,90

0

MV SR

Register adries – bežné výdavky

15,40

15,40

0

MV SR

Voľby – bežné výdavky

1 476,54

1 476,54

0

MV SR

Služby CO – bežné výdavky

155,37

155,37

0

OU BB

Stavebný úrad – bežné výdavky

2 631,90

2 631,90

0

OU BB

Pozem.komunik. - bež.výdavky

122,26

122,26

0

OU BB

Život.prostredie – bež.výdavky

264,70

264,70

0

Impelm.ag.

Terén.soc.práca – bežné výdavky

15 865,06

15 865,06

0

UPSVaR

Malé obec.služ. – bež.výdavky

2 794,89

2 794,89

0

UPSVaR

Rodinné príd. – bež.výdavky

4 179,04

4 179,04

0

UPSVaR

Strava v HN – bežné výdavky

9 010,72

9 010,72

0

UPSVaR

Podpora zamest. - bežné výdavky

13 989,36

13 989,36

0

MK SR

Súťaž R.Oláh – bežné výdavky

3 000,00

3 000,00

0

Dobr.PO SR Vybavenie DHZ – bež.výd.

2 000,00

2 000,00

0

Envir.fond

Recyklačný fond – bež.výd.

1 238,00

1 238,00

0

MZ SR

Zdravot.stredisko – bež.+kap.výd.

1 804,59

1 804,59

0

OU BB

Rekonštrukcia telocv.ZŠ – kap.v.

15 000,00

15 000,00

0

77 482,73

77 482,73

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

Obec

e)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

-4-

-4-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

-4-

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

