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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 Neverice na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. 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 11.3.2016 uznesením č. 64/2016
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2016 starostu dňa 29.7.2016
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2016 starostu dňa 28.10.2016
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2016 starostu dňa 30.1.2017
Rozpočet obce k 31.12.2016

1 105 512,86

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 122 648,15

244 102,86
294 230,00
567 180,00
1 101 905,16

261 238,15
294 230,00
567 180,00
1 117 222,35

176 165,12
894 700,04
31 040,00
3 607,70

217 922,31
873 760,04
25 540,00
5 425,80

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 122 648,15

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 129 235,34

100,59

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 122 648,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1 129 235,34 EUR, čo predstavuje 100,59 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
261 238,15

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

274 025,34

104,89

Z rozpočtovaných bežných príjmov 261 238,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
274 025,34 EUR, čo predstavuje 104,89 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
187 486,74

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

197 307,17

105,24

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 157 976,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 167 731,47 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106,18 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 15 885,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 15 655,03 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,55 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 578,51 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 045,23 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 31,29 EUR.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 343,08 EUR.
Daň za psa – skutočný príjem bol 340,50 Eur, čo je 97,29 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje
pohľadávky na dani za psa v sume 42,- EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva - skutočný príjem bol v sume 389,20 EUR, čo je
97,30 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9 300,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9 615,23 EUR, čo je
103,39 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatku v sume 1 606,50 EUR.
Daň za jadrové zariadenia – skutočný príjem bol v sume 3 575,74 EUR, čo je 100 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
59 883,90

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

62 850,66

104,95

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 39 933,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 40 730,05 EUR, čo je
102 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 24,90 EUR
a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 40 705,15 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 620,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 535,- EUR, čo je
116,28 % plnenie.
Iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 18 828,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 20 616,18 EUR, čo je
109,50 % plnenie. Ide o príjem za miestny rozhlas, požičovné riadov, dom smútku, cintorínske
poplatky, kopírovanie, traktorové práce, za energie spotrebované v nájomných bytoch, príspevok
rodičov na MŠ, stravné, úroky na bankových účtoch.
Iné nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 122,90 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 222,43 EUR, čo predstavuje 108,86 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek a z odvodov z hazardných hier.
c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 13 867,51 EUR bol skutočný príjem vo výške 13 867,51
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité
v súlade s ich účelom.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Nitra, odbor školstva
Okresný úrad Nitra, odbor
organizačný
Úrad NSK
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Obvodný úrad životného prostredia
Nitra
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionál.rozvoja
COOP Jednota
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR
1 411,00
794,56

Účel
Na výchovu a vzdelávanie MŠ
Voľby

400,00
4 103,17
224,40
9,00
63,60

Kultúra – Dni obce
Matrika
Evidencia obyvateľov
Register adries
Ochrana prírody, vôd, ovzdušia

661,78
200,00
6 000,00

SOcÚ stavebný
Dni obce, Deň úcty k starším
Oprava strechy OcÚ

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
294 230,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

294 230,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 294 230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 294 230,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Jedná sa o príjmy v kategórii grantov a transferov.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR

Suma v EUR
275 790,00
18 440,00

Účel
Kúpa bytového domu
Kúpa
miestnej
komunikácie
prislúchajúcej k BD
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
567 180,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

560 980,00

98,91

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 567 180,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 560 980,00 EUR, čo predstavuje 98,91 % plnenie.
V roku 2016 bol prijatý úver zo ŠFRB v sume 512 180,00 EUR schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 9.1.2015 uznesením č. 15/2015.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 86/2016 zo dňa 9.12.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 8 800,00 EUR.
V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2015 v sume 40 000,00 EUR na
multifunkčné ihrisko.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 117 222,35

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

1 099 438,93

98,41

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 117 222,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1 099 438,93 EUR, čo predstavuje 98,41 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
217 922,31

Skutočnosť k 31.12.2016

201 220,28

% čerpania

92,34

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 217 922,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 201 220,28 EUR, čo predstavuje 92,34 % čerpanie.
v tom:
Schválený
rozpočet na rok
Funkčná klasifikácia
2016 po
poslednej
zmene
01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány (obec)
89 058,78
01.3.3 – Iné všeobecné služby (matrika)
4 103,17
01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde
794,56
neklasifikované
02.2.0 – Civilná ochrana
50,00
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi
740,00
04.5.1 – Cestná doprava
400,00
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi
12 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

%
čerpania

83 566,57
4 103,17
794,56

93,83
100
100

41,81
559,81
339,76
11 543,57

83,62
75,65
84,94
96,20
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06.1.0 – Rozvoj bývania
06.4.0 – Verejné osvetlenie
08.1.0 – Rekreačné a športové služby
08.2.0 – Kultúrne služby (knižnica + KD)
08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby
09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou (MŠ)
09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou (ZŠ)
09.6.0.1 – Vedľajšie služby poskytované v rámci
predprimárneho vzdelávania (ŠJ)
10.2.0 - Staroba

11 959,00
3 750,00
4 579,80
17 880,00
437,00
550,00
59 458,00

11 463,61
3 399,15
4 184,88
17 144,38
362,79
377,86
51 324,58

95,86
90,64
91,38
95,89
83,02
68,70
86,32

430,00

428,18

99,58

10 982,00

10 835,60

98,67

750,00

750,00

100

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 68 239,10 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
65 301,40 EUR, čo je 95,69 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov na
obecnom úrade a pracovníkov v materskej škole.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 24 721,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
23 286,78 EUR, čo je 94,19 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 110 672,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
98 653,35 EUR, čo je 89,14 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 7 528,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
7 438,54 EUR, čo predstavuje 98,80 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 6 760,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6 540,21
EUR, čo predstavuje 96,75 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
873 760,04

Skutočnosť k 31.12.2016
873 709,76

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 873 760,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 873 709,76 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
v tom:
Funkčná klasifikácia
06.1.0 – Rozvoj bývania – zo ŠR
06.1.0 – Rozvoj bývania – zo ŠFRB
06.1.0 – Rozvoj bývania – vlastné zdroje

Schválený
rozpočet na rok
2016 po
poslednej
zmene
294 230,00
512 180,00
11 570,04

Skutočnosť
k 31.12.2016

%
čerpania

294 230,00
512 180,00
11 570,04

100
100
100
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08.1.0 – Rekreačné a športové služby
(multifunkčné ihrisko – Úrad vlády)
08.1.0 – Rekreačné a športové služby
(multifunkčné ihrisko – vlastné zdroje)
09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou (Rekonštrukcia MŠ – vlastné
zdroje)

40 000,00

40 000,00

100

15 260,00

15 209,72

99,67

520,00

520,00

100

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kúpa bytového domu 16 b.j. a prislúchajúcej miestnej komunikácie s parkoviskom
Z rozpočtovaných 817 980,04 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 817 980,04
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Výstavba multifunkčného ihriska
Z rozpočtovaných 54 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 53 949,72 EUR,
čo predstavuje 99,91 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
25 540,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

24 508,89

95,96

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 25 540,- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 24 508,89 EUR, čo predstavuje 95,96 % čerpanie.
Schválený
rozpočet na rok
Funkčná klasifikácia
2016 po
poslednej
zmene
01.7.0 – Transakcie verejného dlhu (splátky
11 040,00
úveru)
06.1.0 – Rozvoj bývania (splátky ŠFRB)
14 500,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

%
čerpania

11 040,00

100

13 468,89

92,89

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
274 025,34
201 220,28
72 805,06
294 230,00
873 709,76
- 579 479,76
- 506 674,70
- 3 374,74
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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

- 510 049,44
560 980,00
24 508,89
536 471,11
1 129 235,34
1 099 438,93
29 796,41
- 3 374,74
26 421,67

Schodok rozpočtu v sume 506 674,70 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 bol v rozpočtovom roku 2016 vysporiadaný :
- z finančných operácií v sume
506 674,70 EUR
Schodok 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 znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
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 3 279,50 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 95,24 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.
Zostatok finančných operácií v sume 536 471,11 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 506 674,70 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 26 421,67 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
Z rezervného fondu navrhujeme obecnému zastupiteľstvu zapojiť do rozpočtu r. 2017 cez
príjmové finančné operácie sumu 23 779,50 EUR a použiť na financovanie kapitálových
výdavkov a splácanie istín úveru v roku 2017.

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

Suma v EUR
7 694,23
1 182,21
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Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 86/2016 zo dňa 9.12.2016
odstránenie havarijného stavu strechy MŠ
KZ k 31.12.2016

8 800,00

76,44

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 – 1,25 %
Úbytky - regenerácia pracovnej sily
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
100,47
708,70
680,00
129,17

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
0,00
3 279,50
0,00
3 279,50

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR
2 483 463,18
2 411 606,66

KZ k 31.12.2016 v EUR
2 480 803,51
2 411 516,47

2 291 259,72
120 346,94
71 328,61

2 291 169,53
120 346,94
68 789,99

12,71
2 822,98
68 492,92
527,91

10,57
3 736,01
65 043,41
497,05

ZS k 1.1.2016 v EUR
2 483 463,18
465 002,04

KZ k 31.12.2016 v EUR
2 480 803,51
524 131,77

465 002,04
899 723,35

524 131,77
581 568,71

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0
100,47
833 387,88
66 235,00
1 118 737,79

200,00
500 014,47
26 159,24
55 195,00
1 375 103,03

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

3 757,53
4 411,22
2 686,45
523,62
0
55 195,00
498 711,11
16 283,78
581 568,71

z toho v lehote
splatnosti

35,88
4 411,22
2 686,45
523,62
0
55 195,00
498 711,11
16 283,78
577 847,06

z toho po
lehote
splatnosti
3 721,65
0
0
0
0
0
0
0
3 721,65

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Prima banka
Slovensko, a.s.
ŠFRB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Rekonštrukcia 94 755,00
kultúr.domu
Kúpa bytového 512 180,00
domu

Ročná
splátka
istiny
za rok
2016
11 040,00

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2016
1 888,03

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

55 195,00

2022

13 468,89

4 652,18

498 711,11

2046

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere na kúpu bytového domu – 16 b.j. a prislúchajúcej
miestnej komunikácie.
Úvery sú dlhodobé, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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 v roku 2015:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
Spolu
- z toho 60 %
- z toho 25 %

205 476,15 EUR
3 879,29 EUR
209 355,44 EUR
125 613,26 EUR
52 338,86 EUR
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
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

55 195,00 EUR
498 711,11 EUR
553 906,11 EUR
498 711,11 EUR
55 195,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

55 195,00

209 355,44

26,36 %

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)

12 928,03

209 355,44

6,18 %

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 s VZN č. 8/2012 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-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
turnaje

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2 200,00

2 200,00

0

-4-

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 8/2012
o dotáciách.

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

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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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 zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové ani príspevkové organizácie a nemá založené ani iné
právnické osoby.

b) 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-

Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Okresný úrad
Nitra, odbor
školstva
Okresný úrad
Nitra, odbor
organizačný
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Obvodný úrad
životného
prostredia Nitra
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionál.rozvoja
Ministerstvo
financií SR
c)

Kúpa bytového domu

275 790,00

275 790,00

0

Kúpa
miestnej
komunikácie
prislúchajúcej k BD

18 440,00

18 440,00

0

Na výchovu a vzdelávanie MŠ

1 411,00

1 411,00

0

794,56

794,56

0

4 103,17
224,40
9,00
63,60

4 103,17
224,40
9,00
63,60

0
0
0
0

661,78

661,78

0

6 000,00

6 000,00

0

Voľby

Matrika
Evidencia obyvateľov
Register adries
Ochrana prírody, vôd, ovzdušia
SOcÚ stavebný
Oprava strechy OcÚ

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu o úvere v sume 512 180,- Eur so Štátnym fondom rozvoja
bývania. Úver bol použitý na kúpu bytového domu.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Jelenec
e)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

50,00

50,00

0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

400,00

400,00

0

-4-

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Úrad NSK

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V zmysle uznesenia OZ č. 15/2014 zo dňa 21.3.2014 obec nerobí programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 26 421,67 EUR
použiť :
-

na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 642,17 EUR
na financovanie kapitálových výdavkov a splácanie istín úveru vo výške 23 779,50 EUR
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