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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 15. 12. 2015 uznesením č. 149/2015.
Rozpočet bol zmenený trinásťkrát:
- 1. zmena schválená dňa 26. 02. 2016, uznesením č. 8/2016
- 2. zmena schválená dňa 22. 04. 2016, uznesením č. 32/2016
- 3. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 starostu obce, dňa 25. 04. 2016
- 4. zmena schválená dňa 03. 06. 2016, uznesením č. 44/2016
- 5. zmena schválená dňa 30. 06. 2016, uznesením č. 54/2016
- 6. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 starostu obce, dňa 19. 07. 2016
- 7. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3 starostu obce, dňa 02. 08. 2016
- 8. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4 starostu obce, dňa 17. 08. 2016
- 9. zmena schválená dňa 23. 09. 2016, uznesením č. 74/2016
- 10. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5 starostu obce, dňa 26. 09. 2016
- 11. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6 starostu obce, dňa 30. 09. 2016
- 12. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 7 starostu obce, dňa 07. 11. 2016
- 13. zmena schválená dňa 02. 12. 2016, uznesením č. 103/2016.
Rozpočet obce k 31. 12. 2016

546.816

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
536.604

545.916
0
0
900
546.816

527.849
3.024
4.483
1.248
536.604

249.402
76.316
11.985
209.113
0

289.783
49.887
11.985
184.949
0

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
535.356

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% plnenia

559.106,15

104,43

Z rozpočtovaných celkových príjmov 535.356 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume
559.106,15 EUR, čo predstavuje 104,43 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
527.849

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% plnenia

551.600,01

104,50

Z rozpočtovaných bežných príjmov 527.849 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume
551.600,01 EUR, čo predstavuje 104,50 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
368.840

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% plnenia

394.632,25

106,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 342.075 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12.
2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 363.064,53 EUR, čo predstavuje plnenie na
106,14 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17.765 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 22.837,72 EUR, čo
predstavuje plnenie na 128,55 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18.901,67 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3.885,07 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 50,98
EUR. K 31. 12. 2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 663,93 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 292,87 EUR, čo je 97,62
% plnenie. K 31. 12. 2016 obec eviduje pohľadávku na dani za psa v sume 69,80 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 124,00 EUR. K 31. 12.
2016 obec eviduje pohľadávku na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 637,36 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 8.500 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 8.313,13 EUR, čo je
97,80 % plnenie. K 31. 12. 2016 obec eviduje pohľadávku na poplatku za komunálny odpad
v sume 4.721,13 EUR.
b) nedaňové príjmy:
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Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
15.106

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% plnenia

15.599,62

103,27

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2.376 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 2.355,64 EUR, čo je
99,14 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 42,00
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2.281,06 EUR, príjem za
užívanie vozidla v sume 20,08 EUR a príjem za požičiavanie inventáru kuchyne v sume 12,50
EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 800 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 642,00 EUR, čo je 80,25
% plnenie.
Medzi iné poplatky a platby patria platby za porušenie predpisov v sume 140,00 EUR, poplatok
za roznášanie obedov v sume 68,17 EUR, predaj smetných nádob v sume 237,00 EUR, poplatok
za hlásenie v obecnom rozhlase v sume 108,00 EUR, poplatok za prenájom hrobového miesta
v sume 625,00 EUR, príjem z réžie ŠJ v sume 4.977,33 EUR, poplatok za odber podzemnej vody
v sume 6.424,25 EUR a príjem z úrokov z účtov v sume 22,23 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
5.870

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% plnenia

5.715,24

97,36

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5.870 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5.715,24 EUR, čo predstavuje 97,36 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier,
z dobropisov, z vratiek a z náhrad škôd (za rozbitý inventár kuchyne).
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
138.033

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% plnenia

135.652,90

98,28

Z rozpočtovaných grantov a transferov 138.033 EUR bol skutočný príjem vo výške 135.652,90
EUR, čo predstavuje 98,28 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OÚ Prešov, odbor školstva
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
Okresný úrad Poprad
ÚPSVaR Levoča
Okresný úrad Poprad
Okresný úrad Poprad
OÚ Prešov
ÚPSVaR Poprad

Suma v EUR
108.721,80
1.507,13
332,00
856,37
678,76
331,32
12,20
47,43
599,01

Účel
normatívne a nenormatívne fin. školstva
strava HN
školské pomôcky
financovanie volieb
osobitný príjemca – prídavky na deti
hlásenie pobytu občanov
register adries
na životné prostredie
aktivačná činnosť
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ÚPSVaR Poprad
DPO SR

20.566,88 § 54 zák. č. 5/2004 Z. z.
2.000,00 vybavenie DHZ

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
3.024

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% plnenia

3.023,92

100,00

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 3.024 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 3.023,92 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MF SR
VÚC Prešov

Suma v EUR
1.824,00
1.200,00

Účel
KD – rekonštrukcia podlahy - DPH
KD – strieška nad vchodom

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
4.483

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% plnenia

4.482,22

99,98

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 4.482 EUR bol skutočný príjem k 31. 12.
2016 v sume 4.482,22 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 54/2016 zo dňa 30. 6. 2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 2.990,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 2.990,00 EUR.
V roku 2016 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1.492,22 EUR
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1.248

Skutočnosť k 31.12.2016
1.453,76

% plnenia
116,49

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.248 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume
1.453,76 EUR, čo predstavuje 116,49 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% plnenia

0

0
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
351.655

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% čerpania

284.580,42

80,93

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 351.655 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016
v sume 284.580,42 EUR, čo predstavuje 80,93 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
289.783

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% čerpania

259.565,76

89,57

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 289.783 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016
v sume 259.565,76 EUR, čo predstavuje 89,57 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 68.522 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 v sume
66.022,94 EUR, čo je 96,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov prijatých na základe dohody s ÚPSVaR v Poprade.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 24.558 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume
23.695,66 EUR, čo je 96,49 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 107.226 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume
82.763,72 EUR, čo je 77,19 % 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 87.477 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume
85.926,77 EUR, čo predstavuje 98,23 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 2.000 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 v sume 1.156,67
EUR, čo predstavuje 57,83 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
49.887

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% čerpania

13.035,66

26,13

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 49.887 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016
v sume 13.035,66 EUR, čo predstavuje 26,13 % čerpanie.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 9.687 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2016 v sume 5.001,23 EUR,
čo predstavuje 51,63 % čerpanie.
b) Ozvučenie, projektor
Z rozpočtovaných 1.500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2016 v sume 1.479 EUR, čo
predstavuje 98,60 % čerpanie.
c) Nákup kosačky – z rezervného fondu
Z rozpočtovaných 2.990 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2016 v sume 2.990,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
d) Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení - chladničky kuchyňa pri KD
Z rozpočtovaných 4.400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2016 v sume 1.501,10 EUR, čo
predstavuje 34,12 % čerpanie.
e) Strieška nad vchodom do KD
Z rozpočtovaných 2.970 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2016 v sume 1.765,00 EUR, čo
predstavuje 59,43 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
11.985

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% čerpania

11.979,00

99,95

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 11.985 EUR bolo skutočne čerpané k 31.
12. 2016 v sume 11.979,00 EUR, čo predstavuje 99,95 % čerpanie. Jedná sa o splácanie istiny
z prijatých úverov.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
184.949

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% čerpania

182.540,50

98,70

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 184.949 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016
v sume 182.540,50 EUR, čo predstavuje 98,70 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň

110.571,73 EUR
40.533,60 EUR
1.952,00 EUR
29.483,17 EUR

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31. 12. 2016

% čerpania

0

0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31. 12. 2016 v EUR

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

553.053,77
551.600,01
1.453,76

442.106,26
259.565,76
182.540,50

110.947,51
3.023,92
3.023,92
0,00

13.035,66
13.035,66
0,00

- 10.011,74
100.935,77
1.481,42
99.454,35
4.482,22
11.979,00

- 7.496,78
560.559,91
467.120,92
93.438,99
1.481,42
91.957,57

Prebytok rozpočtu v sume 99.454,35 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
v sume 1.481,42 EUR je použitý:
-

na vysporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 7.496,78 EUR a
na tvorbu rezervného fondu v celkovej sume 91.957,57 EUR,

na základe uznesenia č. 38/2017, zo dňa 27. 6. 2017.
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 :
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 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1.481,42 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.

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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 54/2016 zo dňa 30. 6. 2016:
obstaranie dlhodobého majetku – traktorová kosačka
KZ k 31. 12. 2016

Suma v EUR
5.418,74
60.476,63
2.990,00
62.905,37

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Vnútorná smernica obce o zásadách tvorby a použitia sociálneho
fondu.
Sociálny fond
ZS k 1. 1. 2016
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - stravovanie
KZ k 31. 12. 2016

Suma v EUR
127,73
556,82
427,25
257,30

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1. 1. 2016 v EUR
1.879.643,99
1.785.239,88

KZ k 31. 12. 2016 v EUR
1.937.925,85
1.774.823,86

229,41
1.639.273,18
145.737,29
92.702,00

114,57
1.628.972,00
145.737,29
161.936,50

537,60
4.343,80
0

300,60
27,33
0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

10

Krátkodobé pohľadávky

12.010,53
67.510,07
0
8.300,00
1.702,11

4.091,23
157.517,34
0
0
1.165,49

ZS k 1. 1. 2016 v EUR
1.879.643,99
1.224.583,40

KZ k 31. 12. 2016 v EUR
1.937.925,85
1.184.638,54

0
0
1.224.583,40
56.740,96

0
0
1.184.638,54
44.651,64

600,00
0
127,73
10.848,65
45.164,58
598.319,63

700,00
1.506,49
257,30
9.002,27
33.185,58
708.635,67

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

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
Záväzky celkom
k 31. 12. 2016 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31. 12. 2016

2.348,01
3.805,07
2.350,67
355,96
1.506,49
33.185,58
399,86
43.951,64

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2.348,01
3.805,07
2.350,67
355,96
1.506,49
33.185,58
399,86
43.951,64

Stav úverov k 31. 12. 2016

Veriteľ

Účel

PRIMA
BANKA

investičný – miestne
komunikácie

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31. 12. 2016

99.581,76

5.112,00

1.024,08

33.185,58

Rok
splatnosti

r. 2023

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.
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
506.207,78 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 15.626,27 EUR
Spolu
521.834,05 EUR
- z toho 60 %
313.100,43 EUR
- z toho 25 %
130.458,51 EUR
Celková suma dlhu obce k 31. 12. 2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
SPOLU celková suma dlhu obce

33.185,58 EUR
33.185,58 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

0 EUR
33.185,58 EUR

Zostatok istiny k 31. 12. 2016

Skutočné bežné príjmy
k 31. 12. 2015

§ 17 ods.6 písm. a)

33.185,58

521.834,05

6,36 %

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)

5.112,00

521.834,05

0,98 %

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 neposkytla žiadne dotácie v súlade so VZN č. 2/2010 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

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

72.814,29

72.095,45

718,84

ZŠ a MŠ Jablonov

-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 )

110.560,93
1.492,22

109.079,51
1.492,22

1.481,42
0

ZŠ s MŠ Jablonov
z r. 2015

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

102.818,00

101.979,17

838,83

1.506,00

1.506,00

719,00

501,23

217,77
424,82

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

OÚ Prešov

BV – normatívne financovanie ZŠ

OÚ Prešov

BV – asistent učiteľa

OÚ Prešov

BV – vzdelávacie poukazy

OÚ Prešov

BV – sociálne znevýhodnené prostredie

2.321,00

1.896,18

OÚ Prešov

BV – nevyčerpané z r. 2015

1.492,22

1.492,22

OÚ Prešov

BV – MŠ 5 r. deti

1.302,00

1.302,00

OÚ Prešov

BV – príspevok na učebnice

55,80

55,80

ÚPSVaR

BV – strava HN

1.507,13

1.507,13

-5-
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ÚPSVaR

BV – školské pomôcky

DPO SR

BV – vybavenie DHZ Jablonov

OÚ Poprad

332,00

332,00

2.000,00

2.000,00

BV – financovanie volieb

856,37

856,37

ÚPSVaR

BV – osob. príjemca – prídavky na deti

678,76

678,76

ÚPSVaR

BV – aktivačná činnosť

599,01

599,01

ÚPSVaR

BV - § 54 zák. č. 5/2004 Z. z.

20.566,88

20.566,88

OÚ Poprad

BV – hlásenie pobytu občanov

331,32

331,32

OÚ Poprad

BV – životné prostredie

47,43

47,43

OÚ Poprad

BV – Register adries

12,20

12,20

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

-

e)

Suma poskytnutých
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 )

1.200,00

1.200,00

0

-4-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Prešov

-4-
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