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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 a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č.63/2015.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 53/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

563 716,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
812 204,41

563 716,00
0,00
0,00
0,00
561 557,00

639 799,53
53 555,00
90 029,95
28 819,93
662 217,96

262 357,00
0,00
32 000,00
267 200,00
2 159,00

291 652,83
57 599,20
25 568,25
287 397,68
149 986,45

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
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
812 204,41

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

812 204,41

100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 812 204,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
812 204,41 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
639 799,53

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

639 799,53

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 639 799,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
639 799,53 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
323 138,74

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

323 138,74

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 292 020,89 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 292 020,89 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 30 715,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 30 715,85 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 050,09 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 10 631,02 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 34,74
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 30 700,95 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
14,90 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 003,91
EUR.
Daň za psa 402,00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 16 807,07 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
2016 po poslednej zmene
90 904,17
90 904,17
100
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 87 895,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 87 895,17 EUR, čo
je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 2 758,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 85 137,17 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
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Z rozpočtovaných 3 009,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 009,00 EUR, čo je
100 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
604,16

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

604,16

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 604,16 EUR, bol skutočný príjem vo výške 604,16
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 198 706,82 EUR bol skutočný príjem vo výške
198 706,82 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Obvodný úrad Nové Mesto n/V
Recyklačný fond
Krajský školský úrad
Krajský úrad ŽP Trenčín
ÚPSVaR Nové Mesto n/V
ÚPSVaR Nové Mesto n/V
ÚPSVaR Nové Mesto n/V
DPO SR
ZSE Energia, a. s.
SIMS, a. s.
JH WINDOW Product s. r. o.

Suma v EUR
373,98
1 898,82
192,77
665,92
13 120,63
164 926,80
103,45
211,68
13 855,84
206,93
2 000,00
800,00
250,00
100,00

Účel
Register obyvateľov
Matrika
CO
Voľby do NR SR
Transfer + odpady
Transfer ZŠ s MŠ
Životné prostredie
Rodinné prídavky
Aktivačná činnosť § 54
Aktivačná činnosť § 52
DHZ
Slivkový festival
Slivkový festival
Slivkový festival

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
53 555,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

53 555,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 53 555,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 53 555,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 44 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 44 750,00 EUR, čo
je 100 % plnenie.
Príjem z predaja budov - pálenice bol vo výške 6 650,00 EUR, príjem z predaja bytov bol vo
výške 32 550,00 EUR, príjem z predaja LIAZ – DHZ bol vo výške 1 150,00 EUR a príjem
z predaja traktora bol vo výške 4 400,00 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 650,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 650,00 EUR.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 8 155,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 155,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR

Suma v EUR
8 155,00

Účel
Územný plán obce

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
90 029,95
29 412,32

% plnenia
32,66

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 90 029,95 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 29 412,32 EUR, čo predstavuje 32,66 % plnenie. Vo výkaze FIN 1-12 je
nesprávne vykázaná hodnota skutočnosť 90 029,95 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 41/2016, 42/2016, 43/2016 zo dňa 28.09.2016 bolo
schválené použitie rezervného fondu v sume 29 390,84 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume
29 388,80 EUR. V roku 2016 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 23,52 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
0,00
28 667,18

% plnenia
0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
28 667,18 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
28 667,18 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
639 915,56
662 217,96

% čerpania
103,48
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 639 915,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 662 217,96 EUR, čo predstavuje 103,48 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
291 652,83

Skutočnosť k 31.12.2016

291 652,83

% čerpania

100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 291 652,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 291 652,83 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 68 703,92 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
68 703,92 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ŽP,
matriky, aktivačných pracovníkov a voľby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 24 438,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
24 438,84 EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov186 032,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume186 032,14 EUR, čo je 100 % 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 5 719,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
5 719,03 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 6 758,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
6 758,90 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
57 599,20

Skutočnosť k 31.12.2016
57 599,20

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 57 599,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 57 599,20 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Územný plán obce
Z rozpočtovaných 8 155,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 8 155,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia WC KD, Zdravotné stredisko dobudovanie, splátky traktor, projektová
dokumentácia, vybudovanie stanovíšť na odpad
Z rozpočtovaných 13 210,80 EUR na rekonštrukciu WC v KD bolo skutočne vyčerpané
k 31.12.2016 v sume 13 210,80 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie, z rozpočtovaných
17 755,40 EUR na dobudovanie ZS v bytovom dome č. 81 bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
17 755,40 EUR čo predstavuje 100 % plnenie na zmenu projektovej dokumentácie a murárske
práce, z rozpočtovaných 14 997,96 EUR na splátky za traktor bolo skutočné čerpanie 14 997,96
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EUR čo predstavuje skutočné čerpanie 100 % a z rozpočtovaných 2 300,00 EUR z Recyklačného
fondu na vybudovanie stanovíšť odpadu bolo skutočne čerpané 2 300,00 EUR čo predstavuje
skutočné čerpanie 100 %, nákup smažiacej panvice v hodnote1 180,04 EUR.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
32 000,00
25 568,25

% čerpania
79,90

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 32 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 25 568,25 EUR, čo predstavuje 79,90 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 25 568,25 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 25 568,25 EUR, čo predstavuje
79,90 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
258 663,53
287 397,68

% čerpania
111,11

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 258 663,53EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 287 397,68 EUR, čo predstavuje 111,11 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
287 397,68 EUR

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% čerpania
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

k 31.12.2016

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

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
668 619,46
639 799,53
28 819,93

579 050,51
291 652,83
287 397,68

89 568,95
8

53 555,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

53 555,00

kapitálové príjmy RO

0,00

57 599,20

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

57 599,20

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

-

4 044,20
85 524,75
0,00
0,00

Príjmové finančné operácie

29 412,32

Výdavkové finančné operácie

25 568,25

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

3 844,07
751 586,78
662 217,96
89 368,82
10 465,20
78 903,62

Skutočné plnenie finančných operácií príjmových je nižšie o 60 617,63 EUR ako je vykázané vo
výkaze FIN 1-12. Správna čiastka skutočného plnenia je 29 412,32 EUR.

Prebytok rozpočtu v sume 89 368,82 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 :
- tvorbu rezervného fondu
89 368,82 EUR
Zostatok na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2016 bol vo výške 203 779,97 EUR.
Bežný účet
106 821,44 €
16,67 €
Účet ZŠ s MŠ
Účet rezervného fondu
71 887,45 €
Sociálny fond
226,12 €
Finančná zábezpeka - bytovka 20 190,85 €
Fond opráv – bytovka
3 975,33 €
Pokladňa
662,11 €
203 779,97 €
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 z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z .n.
p. v sume 3 975,33 EUR
b) peniaze ZŠ s MŠ – zostatok z roku 2016 v sume 6 489,87 EUR
Prebytok rozpočtu v sume 78 903,62 EUR zistený podľa stavu k 31.12.2016 na bankových
účtoch a upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 78 903,62 EUR
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2016 vo výške 78 903,62 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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2016
33 597,84
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
56 432,11
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
1 180,04
- uznesenie č. 41/2016 zo dňa 28.9.2016
smažiaca panvica
13 210,80
- uznesenie č. 42/2016 zo dňa 28.9.2016.
rekonštrukcia WC
- uznesenie č. 43/2016 zo dňa 28.9.2016. traktor
14 997,96
splátky
- ostatné úbytky
0,00
KZ k 31.12.2016
60 641,15
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 - 1,5 %
Úbytky - závodné stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
39,42
890,38
703,68
226,12

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
1 196 154,86
1 039 047,32

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 244 334,08
1 034 816,12

0,00
1 039 047,32
0,00
155 926,64

11 407,00
1 023 409,12
0,00
208 641,06

0,00
0,00
840,78
10 495,30
144 590,56
0,00
0,00
1 180,90

0,00
0,00
840,76
10 510,20
197 290,10
0,00
0,00
876,90
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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

ZS k 1.1.2016 v EUR
1 196 154,86
544 722,67

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 244 334,08
606 413,64

0,00
0,00
544 722,67
493 460,94

0,00
0,00
606 413,64
477 806,49

900,00
23,52
303 406,10
43 188,62
145 942,70
157 971,25

900,00
0,00
291 095,42
54 508,37
131 302,70
160 113,95

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

z toho v lehote
splatnosti

0,00
2 618,04
3 186,32
613,03
0,00
131 302,70
277 487,16
48 090,98
463 298,23

z toho po lehote
splatnosti

0,00
2 618,04
3 186,32
613,03
0,00
131 302,70
277 487,16
48 090,98
463 298,23

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Prima banka
Slovensko, a. s.
Štátny fond
rozvoja bývania
SPOLU

Účel

Výstavba
bytového
domu č. 81
Výstavba
bytového
domu

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

215 200,00
26 555,00

14 640,00

3 264,86

131 302,70

2024

357 802,75

10 928,25

2 881,83

277 487,16

2039

25 568,25

6 146,69

408 789,86

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2039, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Obec uzatvorila v roku 2009 zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, nebankový dlhodobý
úver zo ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu č. 81.
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:
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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.

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. 28/2015 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-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

CVČ cirkevná škola – bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

50,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

50,00

0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 28/2015
o dotáciách.

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

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

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

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 )
-4-
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ZŠ s MŠ – MŠ, ŠJ,ŠD
Dofinancovanie ZŠ

100 394,68
13 463,00

100 394,68
13 643,00

0
0

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

171 705,63

165 215,76

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

6 489,87

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Okresný úrad
Nové mesto nad
Váhom
Dobrovoľná
požiarna
ochrana SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
dopravy
ÚPSVaR Nové
Mesto nad
Váhom
ÚPSVaR Nové
Mesto nad
Váhom

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

Register obyvateľov – bežné
výdavky
Matrika – bežné výdavky
Odmena skladníka CO – bežné
výdavky
Voľby do NR SR – bežné výdavky

Materiálno technické vybavenie –
bežné výdavky
Školstvo – bežné výdavky
Životné prostredie – bežné výdavky
Územný plán obce
Rodinné prídavky
§ 54
§ 52
Prenos dotácie RP z roku 2015

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

373,98

373,98

0

1 898,82

1 898,82

0

192,77

192,77

0

665,92

665,92

0

2 000,00

2 000,00

0

164 926,80

164 926,80

0

103,45

103,45

0

8 155,00

8 155,00

0

211,00
13 855,00
206,00
23,52

211,00
13 855,00
206,00
23,52

0
0
0
0

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu s Recyklačným fondom a bola je poskytnutá dotácia vo
výške 13 855,84 EUR.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
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Obec Nová Bošáca poskytla finančné prostriedky vo výške 50,00 EUR na základe zmluvy CVČ v Novom Meste nad Váhom a Spoločnému úradu samosprávy v Novom Meste nad Váhom
na základe zmluvy vo výške 168,00 EUR za vypracovanie zdravotných posudkov pre účely
poskytovania sociálnych služieb a vo výške 404,69 EUR nákladov na stavebný poriadok.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obci Nová Bošáca neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky z VÚV, obec neposkytla VÚC
finančné prostriedky.
f) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám
Poskytovateľ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZSE Energia a. s.
SIMS a. s.
JH Window s. r. o.

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

800,00
250,00
100,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

800,00
250,00
100,00

0
0

Dotácie poskytnuté obci boli použité a zúčtované v zmysle uzatvorených zmlúv.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožnila rozhodnúť obecnému
zastupiteľstvu obce do 2000 obyvateľov o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte
obce ( § 4 ods.5 – ustanovenie nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 14.12.2013).
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci uznesením č. 63/2015 zo dňa 14.12.2015 rozhodlo, že
nebude uplatňovať programovú štruktúru v rozpočte obce na rok 2016.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2016.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 78 903,62 EUR.
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