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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet zostavený nebol.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č.67/2015 

Rozpočet bol zmenený tri krát: 

- prvá zmena schválená dňa 16.6.2016 uznesením č. 26/2016 

- druhá zmena schválená dňa 3.10.2016 uznesením č. 37/2016 

- tretia zmena  schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. 46/2016 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2016  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 258.015,00 536.437,32 
z toho :   
Bežné príjmy 256.602,00 295.148,00 
Kapitálové príjmy 0,00 222.500,00 
Finančné príjmy 1.413 18.789,32 
Výdavky celkom 236.062,00 483.298,78 
z toho :   
Bežné výdavky 234.474,00 265.944,46 
Kapitálové výdavky 0,00 215.766,32 
Finančné výdavky 1.588,00 1.588,00 
Rozpočtové hospodárenie obce 21.953,00 53.138,54 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

536.437,32 536.826,10 100,07 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 536.437,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
536.826,10 EUR, čo predstavuje  100,07 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

295.148,00 295.436,78 100,10 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 295.148,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
295.436,78 EUR, čo predstavuje  100,10 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

145.657,00 145.640,77 100,00 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 136.580 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 136.579,47 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100,00 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 7.004 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6.989,27 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 99,79 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6.053,84 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 935,43 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani 
z pozemkov v sume 880,42 EUR a na dani zo stavieb v sume 1.356,91  EUR. 
 
Daň za psa  
Z rozpočtovaných 240 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 240 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 129,51  
EUR. 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 1.833 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.832,03 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 99,95 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 3.341,64 EUR. 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

9.109,00 9.492,39 104,21 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 1.125 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.120,47 EUR, čo je 
99,60 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatého kultúrneho domu v sume 
1.005,47 EUR, prenajatého Klubu mladých v sume 50 EUR a prenajatých strojov v sume v sume 
65 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávku na prenájme Klubu mladých v sume 10 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

1. Administratívne poplatky : 
Z rozpočtovaných 304 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 303,40 EUR, čo je 99,80 
% plnenie.  

2. Iné poplatky a platby :  
Z rozpočtovaných 7.680,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8.068,52 EUR, čo je 
105,06 % plnenie.  
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

3.049,00 3.066,05 100,56 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3.491 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
3.066,05 EUR, čo predstavuje 100,56 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov v sume 1.230,81 EUR, 
z vratiek v sume 1.259,98 EUR, záloha za vodu v rómskej komunite v sume 549,05 EUR a úroky 
z vkladov v sume 26,21 EUR.  
 
d) prijaté granty a transfery 

 
 

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

137.333,00 137.237,57 99,93 
 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 137.333,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 
137.237,57 EUR, čo predstavuje 99,93 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Trade s.r.o. 58,14 Školské ovocie 
UPSVaR Michalovce 8.646,77 Hmot. núdza-strava, šk.pomôcky, 

aktiv.politika trhu práce, rodinné 
prídavky 

Okresný úrad Košice-školstvo 108.644,00 Chod základnej školy 
Ministerstvo vnútra 229,11 Register adries, REGOB 
Okresný úrad Košice 53,00 Cestná doprava,životné prostredie 
Implementačná agentúra 18.568,78 Terénna sociálna práca 
Okresný úrad Michalovce 1.008,96 Voľby 
Ministerstvo dopravy 28,81 Cesta 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

222.500,00 222.500,00 100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 222.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 
v sume 222.500,00 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 222.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 222.500,00 EUR, 
čo predstavuje 100 % plnenie. 
 
Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Nadácia SPP 1.500,00 Dvere do Domu smútku 
Okresný úrad Košice - školstvo 21.000,00 Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ a soc. 

zariadení pre telocvični ZŠ 
Environmentálny fond 200.000,00 Kanalizácia – I.Stavba 

 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

18.789,32 18.889,32 100,53 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 18.789,32 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2016 v sume 18.889,32 EUR, čo predstavuje  100,53 % plnenie.  
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č.37/2015 zo dňa 12.6.2015 bolo schválené použitie 
rezervného fondu na splatenie pôžičiek v sume 13.561 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v roku 
2016 v sume 1.588 EUR.  
Uznesením obecného zastupiteľstva č.24/2016 zo dňa 16.6.2016 bolo schválené použitie 
rezervného fondu na zaplatenie spoluúčasti na budovaní kanalizácie Laškovce I.stavba v sume 
10.561 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 10.526,32 EUR.  
Uznesením obecného zastupiteľstva č.35/2016 zo dňa 3.10.2016 bolo schválené použitie 
rezervného fondu na zaplatenie výmeny dverí do Domu smútku v sume 735 EUR. V skutočnosti 
bolo plnenie v sume 735 EUR.  
Uznesením obecného zastupiteľstva č.36/2016 zo dňa 3.10.2016 bolo schválené použitie 
rezervného fondu na zaplatenie stavebného dozoru na stavbe kanalizácie Laškovce – I.stavba 
v sume 2.154,98 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 2.154,93 EUR.  
 
V roku 2016 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky z darov od fyzických osôb v sume 100 EUR 
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na školstvo v sume 3.785,07 EUR. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

483.298,78 474.955,94 98,27 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 483.298,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 
v sume 474.95,94 EUR, čo predstavuje  98,27 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

265.944,46          257.601,64                    96,86      
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 265.944,46 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 
v sume 257.601,64 EUR, čo predstavuje 96,86 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 129.474 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 
126.224,87 EUR, čo je 97,52 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 
koordinátora pre aktivačné práce, terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov školstva, 
odstupné, odchodné, odmeny z dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, odmeny poslancov 
a odmeny členov volebnej a referendovej komisie.  
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 40.432 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 40.329,31 
EUR, čo je 99,75 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 92.396 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 87.145,44 
EUR, čo je 94,28 % 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 3.620 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 3.879,43 
EUR, čo predstavuje 107,17 % čerpanie. Ide o členské poplatky ZMOS, RVC, CVČ, príspevky 
pre SOU Michalovce, dotácia cirkvi, príspevky na stranu a školské potreby pre žiakov v hmotnej 
núdzi.  
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 22,64 EUR, čo 
predstavuje 98,43 % čerpanie.  
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

215.766,32             215.766,25                     100,00 
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 215.766,32 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 
v sume 215.766,25 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie Laškovce I. Stavba 
Z rozpočtovaných  212.681,32 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 212.681,25 
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné krytie bolo realizované v sume 12.681,25 EUR 
z rezervného fondu a 200.000,00 EUR zo štátneho rozpočtu. 
b) Výmena dverí do domu smútku 
Z rozpočtovaných  2.235,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2.235,00 EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné kratie bolo realizované v sume 1.500,00 EER z dotácie 
SPP a 735,00 EUR z rezervného fondu.  
c) Projektová dokumentácia na rozšírenie verejného osvetlenia v rómskej komunite 
Z rozpočtovaných 850,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 850,00 EUR, čo 
predstavuje 100 % čerpanie.  
 

 
3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

1.588,00                  1.588,00                 100 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1.588,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2016 v sume 1.588,00 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1.588 EUR na splácanie istiny z prijatých 
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1.588 EUR, čo predstavuje 100 %.  
 
  
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 295.436,78 
Bežné výdavky spolu 257.601,69 
Bežný rozpočet 37.835,09 
Kapitálové  príjmy spolu 222.500,00 
Kapitálové  výdavky spolu 215.766,25 
Kapitálový rozpočet  6.733,75 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 44.568,84 
Vylúčenie z prebytku                                                              29.229,76         

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 15.339,08 
Príjmové finančné operácie 18.889,32 
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Výdavkové finančné operácie 1.588,00 
Rozdiel finančných operácií 17.301,32 
PRÍJMY SPOLU   536.826,10
VÝDAVKY SPOLU 474.955,94
Hospodárenie obce  61.870,16
Vylúčenie z prebytku                                                          29.229,76
Upravené hospodárenie obce 32.640,40

 

 
Prebytok rozpočtu v sume 44.568,84 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 
a podľa osobitných predpisov v sume 29.229,76 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 15.339,08  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 17.301,32  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 17.301,32 EUR  
         
     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  6.916,26 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  6.916,26 EUR 
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 21.000 EUR, a to na : 
- rekonštrukciu ústredného kúrenia v ZŠ a sociálnych zariadení pri telocvični ZŠ v sume 

21.000 EUR 
 

c) 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 1.313,50 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 tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 
32.640,40 EUR.  
 
4. 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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2016  571,25      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

5.877,97     

                - z finančných operácií 9.253,48 
Úbytky   - použitie rezervného fondu :  
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- uznesenie č. 37/2015 zo dňa 12.6.2015  splátka 
úveru      
- uznesenie č. 24/2016 zo dňa 16.6.2016 
obstaranie kanalizácie   
- uznesenie č. 35/2016 zo dňa 3.10.2016 
obstaranie dverí do DS  
- uznesenie č. 36/2016 zo dňa 3.10.2016 
obstaranie stavebného dozoru pri výstavbe 
kanalizácie 

  
1.588,00 

 
10.526,32 

 
735 

 
 

2.154,93     
               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2016 698,45      

 
Stav peňažných prostriedkov :      68 321,93 Bankové účty 
                                                               799,73 Pokladňa 
                                                          69 121,66 EUR 
 
Krytie peňažných prostriedkov :        698,45  KS RF k 31.12.2015 
                                                          32 640,40  Tvorba RF za 2016 
                                                               454,15  Sociálny fond 
                                                            1 313,50  Nevyčerpané prostr. z fin. náhr. za výrub stromov 
                                                            6 098,90  Depozit 
                                                           21 000,00 Nevyčerpané dotácia ZŠ kapitálové výdavky 
                                                             6 916,26 Nevyčerpaná dotácia ZŠ bežné výdavky 
                                                           69 121,66  EUR     
 
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje smernica o sociálnom fonde. Finančné prostriedky sociálneho fondu 
sú vedené na samostatnom účte.  
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2016 832,24   
Prírastky - povinný prídel -   1,25 %                                                1.302,10         
               - povinný prídel -        %                        
               - ostatné prírastky      
Úbytky   - závodné stravovanie                     1.590,45   
               - regeneráciu PS, dopravu                   
               - dopravné                             
               - ostatné úbytky                                                   
KZ k 31.12.2016 543,89 

 
 
5. 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 955.312 1 215.898 
Neobežný majetok spolu 927.312 1 132.801 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 829.769 1 035.256 
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Dlhodobý finančný majetok 97.545 97.545 
Obežný majetok spolu 27.000 82.225 
z toho :   
Zásoby 260 132 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  4.282                    6.263 
Finančné účty  21.357 74.729 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 1.101 1.101 
Časové rozlíšenie  998 872 
 

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 955.312 1 215 898 
Vlastné imanie  308.509 333.134 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  308.509 333.134 
Záväzky 12.550 48.619 
z toho :   
Rezervy  600 600 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 3.833 28.246 
Dlhodobé záväzky 832 544 
Krátkodobé záväzky 5.697 19.229 
Bankové úvery a výpomoci 1.588 0 
Časové rozlíšenie 634.253 834.145 
 
 
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 1.876,63 1.876,63 0 
- zamestnancom 8.105,60 8.105,60 0 
- poisťovniam  6.181,69 6.181,69 0 
- daňovému úradu 1.675,07 1.675,07 0 
- štátnemu rozpočtu                    27.916,26 27.916,26 0 
- bankám 63,47 0 63,47 
- slovenská elektrizačná 1.313,50 1.313,50 0 
- sociálny fond 543,89 543,89 0 
- iné záväzky 13,23 13,23 0 

Záväzky spolu k 31.12.2016 47.689,34 47.625,87 63,47 
 

Stav úverov k 31.12.2016  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Rok prijatia  Ročná splátka 

istiny  
za rok 2016 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2016 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2016 

Rok 
splatnosti 

 
Prima banka a.s. Bežné výdavky 2013 1.588,00 22,64 0 2016 
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Obec neprijala v roku 2016 žiadny úver.  
 

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.  
 
Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v 
roku 2015:  
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12                 330.732,10 EUR 
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12               1.603,87 EUR 
Spolu                                                       332.335,97 EUR  

- z toho 60 % 199.401,58 EUR 
- z toho 25 % 83.083,99 EUR 

 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016: 
- zostatok istiny z bankových úverov  0 EUR 
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  0 EUR 
- zostatok istiny .... 0 EUR 
SPOLU celková suma dlhu obce  0 EUR 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky   
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 0 EUR 
 
 

Zostatok istiny k 31.12.2016 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2015 

§ 17 ods.6 písm. a) 

0 332.335,97 0 % 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2016 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2015 

§ 17 ods.6 písm. b) 

1.610,64 332.335,97 0,48 % 
 

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. 1/2012 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 ..... 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 
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- 1 - 

 
- 2 - 

prostriedkov 
- 3 - 

 
- 4 - 

Gréckokatolíckej cirkvi 500,00 500,00 0 
    

 
K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2012 
o dotáciách. 

 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nepodniká.  
 
11. 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 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 - 

OÚ KE – odbor 
školstva 

Bežné – školstvo 
 
Kapitálové – rekonštrukcia UK 
a soc. zariadení 

108.644,00 
 

21.000,00       

101.727,74 
 

0,00 

6.916,26 
 

21.000,00 

Ministerstvo 
vnútra 

Bežné – REGOB, Register 
adries,  

229,11 229,11 0 

UPSVaR MI Bežné – HN, AČ, RP, Koord. 8.646,77 8.077,77 569 
Environmentálny 
fond 

Kapitálové - kanalizácia 200.000 200.000 0 

OU odbor Život. 
prostredia 

Bežné - ŽP 53,00 53,00 0 

Ministerstvo 
dopravy 

Bežné – CD 28,81 28,81 0 

Implementačná 
agentúra 

Bežné – terénna sociálny práca 18.568,78 18.568,78 0 

Okresný úrad 
MI 

Bežné - voľby 1008,96 895,54 113,02 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obec neprijala finančné prostriedky od iných obcí.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec neprijala finančné prostriedky od VUC.  
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce 
 
Obec podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva nemala schválený programový rozpočet.  

 
13. Návrh uznesenia: 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu 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 32.640,40 EUR. 
 


