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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2015 uznesením č. 106/2015
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa
29. 2. 2016
rozpočtovým opatrením starostu
- druhá zmena schválená dňa
4. 3. 2016
rozpočtovým opatrením starostu
- tretia zmena schválená dňa
31. 3. 2016
rozpočtovým opatrením starostu
- štvrtá zmena schválená dňa
15. 6. 2016
uznesení č. 149/2016
- piata zmena schválená dňa
17. 10. 2016 uznesení č. 159/2016
- šiesta zmena schválená dňa
17. 10. 2016 uznesení č. 159/2016
- siedma zmena schválená dňa
28. 12. 2016 uznesení č. 179/2016
- ôsma zmena schválená dňa
31. 12. 2016 uznesení č. 186/2017
- deviata zmena schválená dňa
31. 12. 2016 rozpočtovým opatrením starostu
- desiata zmena schválená dňa
31. 12. 2016 rozpočtovým opatrením starostu

Rozpočet obce k 31.12.2016

1 364 129,68 €

Schválený rozpočet po poslednej
zmene
1 434 688,00 €

1 040 670,00 €
218 000,00 €
102 939,68 €
2 520,00 €
1 261 036,00 €

1 134 366,46 €
206 670,60 €
83 494,42 €
10 156,52 €
1 405 807,30 €

545 101,00 €
256 035,00 €
54 950,00 €
404 950,00 €
103 093,68 €

668 713,08 €
72 213,94 €
273 728,24 €
391 152,04 €
28 880,70 €

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
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
1 434 688,00 €

Skutočnosť k 31.12.2016
1 456 614,22

% plnenia
101,53

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 434 688,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1 456 614,22 EUR, čo predstavuje 101,53 % plnenie. K prekročeniu plnenia celkových príjmov došlo z dôvodu
čerpania mimorozpočtových príjmov na stravnom a réžii v školskej jedálni.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
1 134 366,46

Skutočnosť k 31.12.2016
1 156 220,08

% plnenia
101,93

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 134 366,46 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 156 220,08
EUR, čo predstavuje 101,93 % plnenie. K prekročeniu plnenia bežných príjmov došlo z dôvodu čerpania
mimorozpočtových príjmov na stravnom a réžii v školskej jedálni.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
618 476,68

Skutočnosť k 31.12.2016
618 476,68

% plnenia
100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 559 068,53 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 559 068,53 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 37 607,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 37 607,71 EUR, čo je 100,00 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 30 932,92 EUR, dane zo stavieb boli v sume 6 637,84 EUR
a dane z bytov boli v sume 36,95 EUR. Za rozpočtový rok bolo na dani z nehnuteľností zinkasovaných
24 890,07 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 12 717,01 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 76 605,90 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 165,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 165,71 EUR, čo je 100,00 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 960,83 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 204,88 EUR.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 191,68 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 20 634,73 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2016 v sume 20 634,73 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
13 457,10 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 7 177,63 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na
poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad v sume 52 571,70 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
58 845,94

Skutočnosť k 31.12.2016
80 699,56

% plnenia
137,14
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 31 661,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 31 661,01 EUR, čo je 100,00 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 47,99 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 31 613,02 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 27 184,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 49 038,55 EUR, čo je 180,39 %
plnenie. K prekročeniu plnenia nedaňových príjmov došlo z dôvodu čerpania mimorozpočtových príjmov na
stravnom a réžii v školskej jedálni.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
511 609,19

Skutočnosť k 31.12.2016
511 467,01

% plnenia
99,97

Medzi nedaňové príjmy patria výnosy z úrokov v bankách, príjmy z refundácie z odvodu z prevádzky
hazardných hier, dobropisov a z vratiek, prijaté granty a transfery a preúčtovania réžie ŠJ a SF.
Nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 919,12 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6 919,12 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy výnosy z úrokov
v bankách, príjmy z refundácie z odvodu z prevádzky hazardných hier, dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 450 124,72 EUR bol skutočný príjem vo výške 450 124,72 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
P.č.

Poskytovateľ

1.

ÚPSVaR Trebišov

1 034,88 € Rodinné prídavky – osobitný príjemca

2.

ÚPSVaR Trebišov

6 537,00 € Stravné pre deti v HN

3.

ÚPSVaR Trebišov

1 477,40 € Školské potreby pre deti v HN

4.

Okresný úrad Trebišov

5.

Implementačná agentúra

6.

ÚPSVaR Trebišov

8 760,80 € Refundácia nákladov - § 54

7.

ÚPSVaR Trebišov

12 937,61 € Refundácia nákladov na AČ

8.

Sociálny fond

9.

Recyklačný fond

10.

Okresný úrad Trebišov

11.

Odbor školstva ObÚ KE

12.

Okresný úrad Trebišov

13.

Odbor školstva ObÚ KE

14.

Ministerstvo živ. prostredia
SPOLU:

Suma v EUR

Účel

1 975,04 € Refundácia volieb
35 494,97 € Refundácia nákladov na občianske hliadky

1 077,53 € Preúčtovanie použitia prostriedkov SF
589,00 € Príspevok na podporu separácie odpadu
180,38 € Refundácia odmeny skladníka CO
2 930,00 € Príspevok pre predškolákov
724,11 € Príspevok na register obyvateľov
376 234,00 € Normatív a nenormatív pre ZŠ
172,00 € Na prenesený výkon štátnej správy – pre spoločnú úradovňu
450 124,72 €

Preúčtovanie réžie ŠJ a SF
Ku prijatým grantom patrí aj použitie prostriedkov sociálneho fondu vo výške 1 077,63 EUR. Granty a transfery
boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
206 670,60

Skutočnosť k 31.12.2016
206 670,60

% plnenia
100,00

Textová časť – Kapitálové príjmy
V roku 2016 obec získala kapitálovú dotáciu z Ministerstva hospodárstva na prefinancovanie modernizácie
verejného osvetlenia v obci použitím LED technológie 206 670,60 EUR.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
83 494,42

Skutočnosť k 31.12.2016
83 576,02

% plnenia
100,10

Z rozpočtovaných finančných príjmov 83 494,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 83 576,02
EUR, čo predstavuje 100,10 % plnenie.
V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich rokov v sume 83 494,42 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z.. Išlo o nepoužité prostriedky určené pre základnú školu vo výške
67 655,00 EUR na výmenu okien a dverí, prostriedky určené na výmenu okien a rekonštrukciu fasády kaštieľa
vo výške 15 000,00 EUR, nevyčerpané prostriedky osobitného príjemcu na rodinné prídavky 269,46 EUR
a nepoužité prostriedky pre predškolákov 569,96 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
10 156,52

Skutočnosť k 31.12.2016
10 156,52

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 10 156,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10 156,52 EUR,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
10 156,52 EUR
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou nedosiahli v roku 2016 žiadne kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
1 405 807,30 €

Skutočnosť k 31.12.2016
1 424 589,53

% čerpania
101,34

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 405 807,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume

6

1 424 589,53 EUR, čo predstavuje 101,34 % čerpanie. K prekročeniu plnenia celkových výdavkov došlo
z dôvodu čerpania mimorozpočtových výdavkov na potraviny pre potreby školskej jedálne.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
668 713,08

Skutočnosť k 31.12.2016
687 495,31

% čerpania
102,81

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 668 713,08 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
687 495,31 EUR, čo predstavuje 102,81 % čerpanie. K prekročeniu plnenia bežných výdavkov došlo z dôvodu
čerpania mimorozpočtových výdavkov na potraviny pre potreby školskej jedálne.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 156 977,44 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 156 977,44 EUR, čo je
100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 99 306,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 99 306,60 EUR, čo je 100,00
% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 354 880,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 373 663,00 EUR, čo je
105,29 % 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. K prekročeniu
plnenia výdavkov za tovary a služby došlo z dôvodu čerpania mimorozpočtových výdavkov na potraviny pre
potreby školskej jedálne.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 42 528,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 42 528,19 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 15 020,08 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 15 020,08 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
70 213,94

Skutočnosť k 31.12.2016
70 213,94

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 70 213,94 EUR bolo skutočne čerpané
70 213,94 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

k 31.12.2016 v sume

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia verejného osvetlenia s použitím LED technológií
Z rozpočtovaných 3 113,82 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 113,82 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Zmena projektu kanalizácie

7

c)
d)
e)
f)

Z rozpočtovaných 1 620,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 620,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
Rekonštrukcia a modernizácia budovy kaštieľa
Z rozpočtovaných 24 321,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 24 321,60 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
Montáž klimatizácie v kultúrnom dome
Z rozpočtovaných 11 792,52 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 11 792,52 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
Projekt na vybudovanie nového predškolského zariadenia
Z rozpočtovaných 3 850,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3 850,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
Výstavba chodníka na cintoríne
Z rozpočtovaných 27 516,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 27 516,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
273 728,24

Skutočnosť k 31.12.2016
273 728,24

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 273 728,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
273 728,24 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.
Rozpočtované prostriedky boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov ŠFRB, municipálneho úveru
a preklenovacieho úveru, čerpaného v závere roka 2015 na prefinancovanie projektu modernizácie verejného
osvetlenia použitím LED technológie. Preklenovací úver bol splatený naraz z poskytnutej dotácie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
391 152,04

Skutočnosť k 31.12.2016
391 152,04

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 391 152,04 EUR bolo skutočne čerpané
391 152,04 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

k 31.12.2016 v sume

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
391 152,04
EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou nerealizovali v roku 2016 žiadne kapitálové výdavky.
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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
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku vrátane fondu opráv a údržby 16BJ

1 166 376,60
1 156 220,08
10 156,52
1 078 647,35
687 495,31
391 152,04
87 729,25
206 670,60
206 670,60
0
72 213,94
72 213,94
0
134 456,66
222 185,91
7 200,70
214 985,21
83 567,02
273 728,24
-190 161,22
1 456 614,22
1 424 589,53
32 024,69
7200,70
24 823,99

Prebytok rozpočtu v sume 222 185,91 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 a podľa osobitných predpisov
v sume 7 200,70 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

214 985,21 EUR

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/schodku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume EUR, a to na :
- rodinné prídavky
v sume
319,96 EUR
- normatívne prostriedky pre ZŠ
v sume
1 985,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv za rok
2016 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
4 890,95 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského
stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141
zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume

4,79 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 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 190 161,22 EUR, navrhujeme vysporiadať z :
-

rezervného fondu

-190 161,22 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
24 823,99 EUR (222 185,91 – 319,96 – 1 985,00 – 4 890,95 – 4,79 – 190 161,22).
Na obecných účtoch a účtoch ZŠ v bankách evidujeme zostatok 31 963,25 EUR a v pokladni obce evidujeme
zostatok 4.458,60 EUR. Z predchádzajúceho výpočtu je zrejmé, že prebytok rozpočtu neodzrkadľuje
skutočnosť na účtoch. Rozdiel vo výške 11 597,86 EUR predstavuje neodvedený príspevok na tvorbu fondu
opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov na účet fondu opráv za roky 2013 a 2014. Nakoľko sa jedná
o účelové prostriedky nebudú použité na tvorbu rezervného fondu, ale budú odvedené na účet fondu opráv.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho
fondu
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. 120/2016 zo dňa 22.12.2016 rekonštrukcia
verejného osvetlenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
0
2 692,05

0
2 692,05

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a interná smernica obce.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel 0,05 %
- ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné

Suma v EUR
25,81
1 544,15
77,21
33,16
497,10
1 155,85
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- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

30,38

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

4 713 198,60

4 649 002,22

Neobežný majetok spolu

4 552 271,70

4 537 773,45

Dlhodobý hmotný majetok

4 137 662,22

4 123 163,97

Dlhodobý finančný majetok

414 609,48

414 609,48

Obežný majetok spolu

158 438,13

108 591,25

40,32

154,48

7 777,18

12 431,81

Krátkodobé pohľadávky

32 656,56

33 788,16

Finančné účty

117 964,07

62 216,80

2 488,77

2 637,52

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 713 198,60

4 649 002,22

Vlastné imanie

1 260 293,51

1 419 783,77

1 260 293,51

1 419 783,77

949 832,93

540 802,93

Rezervy

4 000,00

3 200,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

83 494,42

2 304,96

Dlhodobé záväzky

413 130,18

394 692,12

Krátkodobé záväzky

99 708,15

26 710,67

Bankové úvery a výpomoci

349 500,18

113 895,18

2 503 072,16

2 688 415,52

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

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

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám

113 895,18 EUR
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-

voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
voči nájomníkom 16 BJ – finančná zábezpeka
voči dodávateľom
záväzky zo sociálneho fondu
voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné

400 666,31 EUR
12 438,06 EUR
6 864,31 EUR
30,38 EUR
EUR
EUR
0,38 EUR
1 403,35 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Vojčice nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie:

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. 1/2007 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

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Obecný futbalový klub – príspevok na činnosť
Športový klub stolného tenisu SOKOL – príspevok
na činnosť
Základná škola Vojčice – na nákup darov pre žiakov
Zväz branných a technických činnosti ZO VOJČICE
– príspevok na činnosť
Arcidiecézna charita Košice – opatrovateľská služba
Jednota dôchodcov – príspevok na činnosť

10 700,00

10 670,26

29,74

4 530,00

4 499,44

30,56

400,00

400,00

0,00

604,00

286,71

317,29

643,20
120,00

643,20
120,00

0,00
0,00

-4-

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2007 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Vojčice nevykonávala v roku 2016 žiadnu podnikateľskú činnosť

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
12

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
Základná škola Vojčice

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

17 068,02

17 068,02

0,00

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

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

378 889,00

376 904,00

1 985,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

ÚPSVaR Trebišov

Rodinné prídavky – osobitný príjemca

1 034,88

805,08

ÚPSVaR Trebišov

Stravné pre deti v HN

6 537,00

6 537,00

ÚPSVaR Trebišov

Školské potreby pre deti v HN

1 477,40

1 477,40

Okresný úrad Trebišov

Refundácia volieb

1 975,04

1 975,04

ÚPSVaR Trebišov

Refundácia nákladov - § 54

8 760,80

8 760,8

ÚPSVaR Trebišov

Refundácia nákladov - AČ

12 937,61

12 937,61

Implementačná agentúra

Refundácia nákladov na obč. hliadky
Príspevok na podporu separácie
odpadu

35 494,97

35 494,97

589,00

589,00

180,38

180,38

2 930,00

2 930,00

724,11

724,11

-1-

Recyklačný fond

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Okresný úrad Trebišov
Obvodný úrad Košice
Odbor školstva

Refundácia odmeny skladníka CO

Okresný úrad Trebišov
Obvodný úrad Košice
Odbor školstva

Príspevok na register obyvateľov
Príspevok pre ZŠ

376 234,00

374 249,00

Úrad vlády SR

Rekonštrukcia kaštieľa

15 000,00

15 000,00

Ministerstvo živ. prostredia

Na prenesený výkon ŠS

172,00

172,00

c)

Príspevok pre predškolákov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5229,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 985,00
0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

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

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1 408,00
130,00
20,00
14 568,00

1 408,00
130,00
20,00
14 568,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Mesto Trebišov
Mesto Sečovce
Mesto Bardejov
Súkromná ZUŠ

Obec v roku 2016 poskytla Mestu Trebišov, Mestu Sečovce a Mestu Bardejov príspevok na činnosť Centier
voľného času podľa počtu detí, ktoré dané CVČ navštevujú príspevok v sume 1 558,00 EUR. Rovnako
poskytla aj príspevok pre súkromnú umeleckú školu zriadenú na území obce vo výške 14 568,00 EUR. V roku
2016 obec neprijala dotácie od iných obcí.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2016 neprijala dotácie z rozpočtu VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
Príloha č.3 Záverečného účtu.
Vypracovala: Adriana Dziaková

Predkladá: Mgr. Vlastimil Kiral-Varga

Vo Vojčiciach dňa 18. 5. 2017

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 24 823,99 EUR.
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