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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.19-h/2015.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.3.2016 uznesením č. 3 - j/2016
- druhá zmena schválená dňa 7.9.2016 uznesením č. 9-e/2016
- tretia zmena schválená dňa 22.11.2016 uznesením č. 11 - f/2016
- štvrtá zmena rozpočtovým opatrením č. 4/2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

259 260,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
309 001,44

179 260,00
30 000,00
50 000,00

223 409,44
70 545,00
15 047,00

259 260,00

309 001,44

152 160,00
107 100,00

205 945,44
103 056,00

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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
309 001,44

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

299 114,13

96,80

Z rozpočtovaných celkových príjmov 309 001,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
299 114,13 EUR, čo predstavuje 97% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
223 409,44

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

223 568,26

100,07

Z rozpočtovaných bežných príjmov 223 409,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
223 568,26 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
192 455,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

192 690,07

100,12

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 163 793,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 163 792,13EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 22 650,46 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 572,11 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 14 078,35 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
21 192,11 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 458,35 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 411,73 EUR.
Daň za psa
507,50 €
Daň za užívanie verejného priestranstva
130,00 €
Daň za nevýherné hracie prístroje
10,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5 303,16 €
Daň z ubytovania
255,15 €
Daň za predajné automaty
41,67 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
10 040,00
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Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

9 965,30

99,25

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5 610 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 623EUR, čo je 101,23
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 759,57 EUR,
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 023EUR, príjem z prenajatých
strojov, prístrojov, zariadení v sume 460,70 EUR a príjem z úrokov v sume 1 379,73 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4 430 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 342,30 EUR, čo je
98,02 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 702,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 701,15

99,95

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 702,00. EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 701,15 EUR, čo predstavuje 99,95% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 19 212,44 EUR bol skutočný príjem vo výške 19 211,74
EUR, čo predstavuje 99,99% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Cyrilo Metodejské Hody, Mondi scp

Suma v EUR
5 986,52

OÚ
OÚ
UPSVaR SR
OÚ
MV SR
MV SR
MDVaRR SR
UPSVaR SR
SR
UPSVaR SR
MDVaRR SR

837,44
1 302,00
8 853,90
54,34
10,60
191,73
25,10
618,60
700,00
91,18
540,33

Účel
Príjem z akcie HODY, odpad.
Hospodárstvo – nákup nádob
voľby
MŠ pre predšolákov
Aktivačná činnosť
Život. prostredie
Register adries
REGOB
Na dopravu
Dobrovoľ. služba – na materiál
Pre DHZ
Príspevok na stravu – hmot. núdza
Spol. stav. úradovňa

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
70 545,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

70545,87

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 70 545 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
70545,87 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
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Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 528 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 528 EUR, čo je 100%
plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 70 017 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 70 017,87 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
15 047,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

5 000,00

33,22

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 15 047 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 5 000 EUR, čo predstavuje 33,22% plnenie.
Cez finančné operácia bolo účtované čerpanie z fondu drevín v sume 5 000 EUR, ktoré bolo
schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 9-e/2016 zo dňa 7.9.2016.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2016
2016 po poslednej zmene
309 001,44
285 164,80

% čerpania
92,29

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 309 001,44EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 285 164,80 EUR, čo predstavuje 92,29% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
205 945,44

Skutočnosť k 31.12.2016

204 773,34

% čerpania

99,43

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 205 945,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 204 773,34 EUR, čo predstavuje 99,43% čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 87 935 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
87 785,95 EUR, čo je 99,83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 31 990,73EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
32 129,64EUR, čo je 100,43 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 82 053,71 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
81 370,76 EUR, čo je 99,17 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
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sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 3 966 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 3 486,99
EUR, čo predstavuje 87,92 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov .......... EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume......EUR,
čo predstavuje ....... % čerpanie.
Obec nemá úver ani pôžičku a neprijala žiadnu návratnú finančnú výpomoc.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
103 056,00

Skutočnosť k 31.12.2016
80 391,46

% čerpania
78,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 103 056 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 80 391,46 EUR, čo predstavuje 78% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Oddychová zóna pri Váhu
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 855,56 EUR,
b) Chodník pri materskej škole
Z rozpočtovaných 3 387 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 386,30 EUR, čo
predstavuje 99,99 % čerpanie.
c) Verejný rozhlas
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 010,50 EUR,
d) chodník popri Váhu
Z rozpočtovaných 28 100 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 34 554,06 EUR,
čo predstavuje 122,96 % čerpanie.
e) park „ Rybník“
Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 449,83 EUR,
čo predstavuje 64,49 % čerpanie.
f) Verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných 29 735 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 31 060,89 EUR,
čo predstavuje 104,45% čerpanie.
g) nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 1 075 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 074,32 EUR, čo
predstavuje 99,94 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií......... EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume ............ EUR, čo predstavuje .......................% čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií .................. EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume................... EUR, čo
predstavuje ............. %.
Obec nerealizovala výdavkové finančné operácie.
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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
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
223 568,26
223 568,26
0,00

204 773,34
204 773,34
0,00

18 794,92
70 545,87
70 545,87
0,00

80 391,46
80 391,46
0,00

-9 845,59
8 949,33
0,00
8 949,33
5 000,00
0,00

5 000,00
299 114,13
285 164,80
13 949,33
0,00
13 949,33

Prebytok rozpočtu v sume 8 949,33 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
8 949,33 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 5 000 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
5 000 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
13 949,33 EUR.
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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
0
0

0

0

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 - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
104,68
1 010,25

515,68
109,00
365,00
125,25

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
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ZS k 1.1.2016 v EUR
979 562,38
701 104,45

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 016 067,40
727 169,28

632 582,28
68 522,17
277 384,40

658 647,11
68 522,17
288 013,32

985,59

1 352,42

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

4 968,71
271 430,10

6 302,61
280 358,29

1 073,53

884,80

ZS k 1.1.2016 v EUR
979 562,38
645 054,12

KZ k 31.12.2016 v EUR
1 016067,40
593 995,58

645 054,12
14 043,00

593 995,58
13 167,42

790,00

850,00

104,68
13 148,32

125,25
12 192,17

371 523,80

357 845,86

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

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

z toho po lehote
splatnosti

1 149,89
6 276,98
4 093,94
519,77

1 149,89
6 276,98
4 093,94
519,77

151,59
12 192,17

151,59
12 192,17

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

Rok
splatnosti

r. 2020

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu o úvere.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
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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
200 593,93 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
22 614,95EUR
Spolu
223 208,88EUR
- z toho 60 %
133 925,33 EUR
- z toho 25 %
55 802,22 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny ....
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
§ 17 ods.6 písm. a)
%

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)
%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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 s VZN č. 9/2006 a jeho doplnkami 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 .....
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Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- kapitálové výdavky na ....
-1-

prostriedkov
-3-

-2-

BV- SZZ Ivachnová
BV - Kong. Milos. Sestier sv. Vincenta Satmárok
BV – ZŠ s MŠ Liptovská Teplá
BV – CVČ elán

-4-

110,00
113,76

110,00
113,76

0
0

1450,44
255,96

1450,44
255,96

0
0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 9/2006.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. ObU-RK-ZP-2012/01811-2 zo dňa
17.2.2012.
Predmetom podnikania je:
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane
prípojného vozidla
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
V roku 2016 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
13 550,82 EUR
Celkové výnosy
13 550,82 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
0 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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
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Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-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 )

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Suma poskytnutých
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Suma skutočne

Rozdiel

Právnická osoba

finančných
prostriedkov
-2-

použitých finančných
prostriedkov
-3-

(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
MV SR
OÚ
OÚ ZA
UPSVR
OÚ RK
SR
MDVaRR
SR
UPSVR
UPSVR
MDVaRR
SR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2BV - REGOB
BV – register adries
BV – životné prostredie
BV- financovanie deti v MŠ predšk. vek
BV- na stravne pre deti v hmotnej núdzi
BV- voľby
BV- DHZ
BV – spoloč. Stavebná úradovňa
BV – aktivačná činnosť
BV- na materiál dobrovoľnícka služba v MŠ
BV- na dopravu

SPOLU

c)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

191,73
10,60
54,34
1 302,00
91,18
837,44
700,00
540,33

191,73
10,60
54,34
1 302,00
75,66
837,44
700,00
540,33

8 853,90
618,60
25,10

8 853,90
618,60
25,10

13 225,22

13 209,70

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 skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých finančných

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-4-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
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Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma poskytnutých
finančných

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

15,52

15,52

VÚC

prostriedkov
-2-

prostriedkov
-3-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-4-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec využila možnosť zostavovania a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
v zmysle §4, ods. 5 zákona 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších
zmien a doplnkov.
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