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1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec v roku 2015 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č.U/9/2015.

Rozpočet obce k 31.12.2016 v EUR

Príjmy
celkom
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
príjmy
Výdavky
celkom
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
výdavky
Hospodárenie
obce
za rok 2016

Rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Plnenie príjmov a
výdavkov

69587,30

89840,06

86452,84

69587,30
0,00

89840,06
0,00

86452,84
0,00

0,00

0,00

0,00

69587,30

82109,03

77757,44

67587,30

79436,03

76893,44

2000,00

2673,00

864,00

0,00

0,00

0,00
8695,40

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2016 je v sume 8.695,40,- EUR a 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 z.n.p. sa na účely tvorby peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona.
Prebytok hospodárenia za rok 2016 je vo výške 8.695,40 Eur

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
69 587,30

Skutočnosť k 31.12.2016
86 452,84

% plnenia

124,237

Z rozpočtovaných celkových príjmov 69 587,30 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 86 452,84 Eur, čo predstavuje 124,237 % plnenie.
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Bežné príjmy obce:
Rozpočet na rok 2016
69 587,30

Skutočnosť k 31.12.2016
86 452,84

% plnenia
124,237

a) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
59 823,00

Skutočnosť k 31.12.2016
63167,72

% plnenia
105,591

• Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 46 673,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 49 572,78 EUR, čo predstavuje plnenie
na 106,213 %.
• Daň z nehnuteľností a z pozemkov
Z rozpočtovaných 7 116,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 150,14 EUR, čo
je 100,480 % plnenie. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky za daň z nehnuteľností
a z pozemkov.
• dane z pozemkov
2 084,00 EUR,
• dane zo stavieb
5 010,00 EUR,
• dane z bytov
22,00 EUR.
• Daň za psa
Z rozpočtovaných 465,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 452,18 EUR, čo je
97,243 % plnenie. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.
• Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR.
• Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 85,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 335,32 EUR, čo je
394,494 % plnenie.
• Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5 484,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 657,30 EUR, čo
je 103,160 % plnenie.
K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.

b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2016
1522,00

Skutočnosť k 31.12.2016
2 388,01
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% plnenia
156,899

Rozpočet
2016

Skutočnosť k
31.12.2016

% plnenia

Z prenajatých pozemkov

0,00

0,00

0,000

Z prenajatých budov

220

114

51,818

Z prenajatých strojov

0,00

0,00

0,000

Administratívne poplatky a pokuty

670

415,50

62,015

Poplatky z predaja a služieb

629

1160,29

184,466

Úroky z vkladov

3,00

0,50

16,667

Vratky

0,00

697,72

?

Ostatné príjmy

0,00

0,00

0,000

1522,00

2 388,01

156,899

Spolu

c) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2016
810,00

Skutočnosť k 31.12.2016
1341,42

% plnenia
165,607

Z rozpočtovaných ostatných príjmov 810,00 Eur, bol skutočný príjem vo výške
1 341,42 Eur, čo predstavuje, 165,607 % plnenie. Medzi ostatné príjmy patrí príjem za
znečisťovanie ovzdušia, príjmy z náhrad poistného plnenia a zo stravného.
Obec prijala nasledovné granty a transfery zo štátneho rozpočtu:
Poskytovateľ
MV SR - ŠR
MV SR - ŠR
OÚ ŽP – ZA
MV SR - ŠR
MDVaRR – ŠR
ÚPSVaR – DK

Účelové určenie grantov
a transferov
Voľby do NR SR
REGOB
–
evidencia
obyvateľstva
Úsek životného prostredia
Register adries
Úsek miestnych komunikácií
§ 54 – Projekt

Suma prijatých prostriedkov
v€
972,02
87,45
24,79
9,00
11,45
9 360,98

Z rozpočtovaných grantov a transferov zo štátneho rozpočtu 7 432,30 Eur, bol skutočný
príjem vo výške 10 465,69 Eur, čo predstavuje 140,814 % plnenie.

d) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0,00

0,00

0,00

Prijaté granty a transfery
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Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9 000,- EUR.
Poskytovateľ dotácie

Účel
Bežné výdavky – Obnova
interiéru OD a interiéru
OcÚ

MF SR

Suma v Eur
9 000,00

9 000,00
Spolu

e) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v Eur
Rozpočet na rok 2016
69 587,30

Skutočnosť k 31.12.2016
77 757,44

% plnenia
111,741

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 69 587,30 Eur, bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 77 757,44 Eur, čo predstavuje 111,741 % plnenie.

1) Bežné výdavky obce:
Rozpočet na rok 2016
67 587,30

Skutočnosť k 31.12.2016
76 893,44

% plnenia
113,769

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 67 587,30 Eur, bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 76 893,44 Eur, čo predstavuje 113,769 % plnenie.
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 21 990,38 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 32 526,05
EUR, čo je 147,910 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníka obecného úradu,
starostu obce, poslancov, hlavného kontrolóra obce, pracovníkov zamestnaných na dobu
určitú cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, odmeny členom OVK (Voľby do NR SR)
a odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru (Voľby do NR SR).
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z miezd zamestnancov OcÚ, starostu obce, poslancov, kontrolóra obce a zamestnancov na
projekt § 54 z rozpočtovaných 12 465,94,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
7 666,95 EUR, čo je 61,503 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 32 742,84,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 27 004,59
EUR, čo je 82,475 % 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 126,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 9 610,81 EUR. Sú
to výdavky na prenesený výkon štátnej správy a Voľby do NR SR, bežný transfer §54, bežné
výdavky na obnovu interiéru obecného domu a interiéru obecného úradu.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
ÚJ nevykazuje žiadne splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi, pôžičkami
a návratnými výpomocami.

2) Kapitálové výdavky obce:
Rozpočet na rok 2016
2000,00

Skutočnosť k 31.12.2016
864,00

% plnenia
43,200

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 864,00 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie obce:
Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% plnenia
0,000

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou :
ÚJ neeviduje rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.
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4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
Rozpočet obce k 31.12.2016 v EUR

Rozpočet
zmenách
Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce
za rok 2016

89 840,06
89 840,06
0,00
0,00
82 109,03
79 436,03
2 673,00
0,00

po Plnenie príjmov a výdavkov
86 452,84
86 452,84
0,00
0,00
77 757,44
76 893,44
864,00
0,00
8 695,40

Prebytok rozpočtu v sume 8 695,40,- Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme v celkovej výške zaradiť do
rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa nevedie
na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
EVIDENCIA REZERVNÉHO FONDU ZA ROK 2016
ÚČEL
ZAČIATOČNÝ STAV K 1.1.2016
TVORBA REZERVNÉHO FONDU:
Uznesenie OZ č. U/4/2016, zo dňa 30.06.2016
Uznesenie OZ č. ..........zo dňa..........
Oprava vo výročnej správe v tvorbe RF
SPOLU
Kreditný úrok
Poplatky a odvody
ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU:

Prebytok hospodárenia

SUMA V EUR
7 974,43
1 089,00
0,00
0,00
9 063,43
0,43
66,47

SPOLU

0,00
0,00

KONEČNÝ ZOSTATOK K 31.12.2016

8 997,39
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Účet 472 – záväzky zo sociálneho fondu
ÚČET 472 – Záväzky zo sociálneho fondu
ZS k 1.1.2016
Prírastky – povinný prídel - %
- povinný prídel - %
- ostatné prírastky
Úbytky – závodné stravovanie
- registrácia PS, doprava
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

SUMA V EUR
0,00
171,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171,64
0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v Eur
AKTÍVA
Názov

Skutočnosť k 31.12.2016

Skutočnosť k 31.12.2015

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

599 311,80
577 424,67

589 545,70
577 756,72

Dlhodobý
majetok
Dlhodobý
majetok
Dlhodobý
majetok

nehmotný

16 958,00

16 094,00

hmotný

524 814,41

526 010,46

finančný

35 652,26

35 652,26

Obežný majetok spolu

21 887,13

11 788,98

Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

21 887,13

11 788,98

0,00

0,00

Čas.rozlíšenie (účet 381
Náklady BO)
PASÍVA
Názov
Vlastné
a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť k 31.12.2016
imanie

Skutočnosť k 31.12.2015

248 295,52

253 735,78

112 355,40

105 469,29
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Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

7 276,13

15 305,65

Záväzky

3 254,25

3 818,22

0,00
0,00

0,00
0,00

19,30
3 234,95
0,00

11,95
3 806,27
0,00

132 685,87

144 448,27

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
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
− voči bankám
− voči veriteľom
− voči dodávateľom
− voči štátnemu rozpočtu
− voči zamestnancom
− voči poisťovniam a daňovému úradu
− ostatné
Poskytova
teľ úveru

Účel

Výška
prijatého
úveru

0,00 EUR
0,00 EUR
536,34 EUR
0,00 EUR
1 947,39 EUR
751,22 EUR
19,30 EUR

Výšk
a
úroku

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2015

Splatnosť

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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,
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ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:
V roku 2016 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
prostriedkov v €
0,00

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
V roku 2016 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
prostriedkov v €
0,00

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
MV SR - ŠR
MV SR - ŠR
OÚ ŽP – ZA
MDVaRR – ŠR
MV SR – ŠR
MF SR
ÚPSVaR – DK

Účelové určenie grantov Suma
prijatých
a transferov
prostriedkov v €
Voľby do NR SR
972,02
REGOB
–
evidencia
87,45
obyvateľstva
Úsek životného prostredia
24,79
Úsek miestnych komunikácií
11,45
Register adries
9,00
Bežné výdavky – Obnova
9 000,00
interiéru OD a interiéru OÚ
§ 54 - Projekt
9 360,98

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnym rozpočtom.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2016 neposkytla finančné prostriedky iným obciam.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2016 nezískala žiadne prostriedky z VÚC.
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9. Čerpanie jednotlivých výdavkových položiek
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Predkladá:

Miroslav Kovalčík

….......................................

Vypracovala: Simona Bencúrová

….......................................

v Leštinách, dňa 01.06.2017

10. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje/neschvaľuje použitie prebytku bežného rozpočtu 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 z.n.p.
v rozpočtovom roku 2016 v sume 8 695,40 € zaradiť do rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo berie/neberie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok
2016. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje/neschvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
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