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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 11.12.2015  uznesením č.6/2015  

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 27.5.2016 ........ uznesením č. 2/2016 

- druhá zmena schválená dňa 14.10.2016....... uznesením č. 4/2016 

      -     tretia zmena  schválená dňa 31.12.2016....... rozpočtovým opatrením č.3/2016 

 

         Rozpočet obce k 31.12.2016  
 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 862165 579339 

z toho :   

Bežné príjmy 368860 382274 

Kapitálové príjmy 436460 140220 

Finančné príjmy 56845 56845 

Príjmy RO s právnou subjektivitou - - 

Výdavky celkom 861750 562694 

z toho :   

Bežné výdavky 342995 360509 

Kapitálové výdavky 518755 202185 

Finančné výdavky - - 

Výdavky RO s právnou subjekivitou - - 

Rozpočet  obce 415 16645 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016  

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

579339 538532,66 92,96 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 579339,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

538532,66 EUR, čo predstavuje  92,96  % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

382274 399724,44 104,56 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 382274,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

399724,44 EUR, čo predstavuje 104,56 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

223400                  251.462,86                      112,56 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 193000,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 223675,68 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 115,89 %.  

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 19.000,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 16.975,42 EUR, čo 

je 89,34 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8509,38 EUR a dane zo stavieb boli v 

sume 8466,04 EUR.   

 

Daň za psa: 948,91 EUR        to je 99,89 % plnenie 

Daň za užívanie verejného priestranstva: 2177,50 EUR  činí 96,78 % lpnenie 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:  7.685,35 EUR činí 93,72% plnenie 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

158874             148261,58             93,32      

 

Príjmy z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 30.400,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 14455,22 EUR, čo je 

47,55 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem  z prenajatých pozemkov v sume 1.208,31 

EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13.246,91 EUR  

 

 

 

 

 



 

                                                                     5 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 14.070,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 19.594,48 EUR, čo 

je 114,79 % plnenie. Patria sem poplatky z stočné, miestny rozhlas, kopírovanie, v roku 2016  to 

boli a príjmy za materiál na prípojky na kanalizáciu, školné materská škola a škd, odvody 

z hazardných hier a dobropisy na energie. 

 

Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 114.404,-- EUR bol skutočný príjem vo výške 

114.211,88 EUR, čo predstavuje 99,83 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo financií 966,08 Voľby do NR SR 

ESF 10336,79 Terénna sociálna práca 

UPSVaR 23778,40 Zamestnanci §50 J a §54 a §52a 

Ministerstvo financií 288,42 REGOB 

Ministerstvo financií 9,-- Register adries 

VUC 1500,-- Dotácia na Hrnčiarske slávnosti 

Okresný úrad  192,77 Za prácu skladníka CO 

UPSVaR 644,29 Strava detí v HN 

UPSVaR 166,-- Školské potreby deti v HN zš a mš 

UPSVaR 952,-- Dopravné deti do zš 

Krajský školský úrad 1573,-- Potreby pre predškolákov MŠ 

Krajský školský úrad 825,-- Vzdelávacie poukazy 

Krajský školský úrad 68.161,-- Normatív na zš 

Krajský školský úrad 291,-- Pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

Krajský školský úrad 40,-- Príspevok na učebnice prvouky 

Z rozpočtu obce 3188,13 Réžijné náklady šj 

Obec Sušany 600,-- Pre mš a zš 

Ministerstvo vnútra 700,-- DHZ materiál 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

140220 92672,71 66,09 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 140.220,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 

v sume 92.672,71 EUR, čo predstavuje 66,09 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív 

Z rozpočtovaných 1.000,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.000,-- EUR čo 

predstavuje 100% plnenie, jednalo sa o odpredaj RD p.Ambrušovi 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  2.000,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.949,85 EUR, čo 

predstavuje 97,49 % plnenie. 
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Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 137.220,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 89.722,86 EUR, čo 

predstavuje 65,39 % plnenie, príjem sa týka dotácie na modernizáciu VO z Ministerstva 

hospodárstva 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo hospodárstva 89.722,-- Modernizácia VO 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

56845 46135,51 81,16 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 56.845,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

46.135,51 EUR, čo predstavuje 81,16 % plnenie. V príjmových finančných operáciách je 

zahrnutá suma 45.000,--, ktorá je presunutá z roku 2015 a jedná sa o dotáciu na rozšírenie 

kapacity materskej školy. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 2.306,78 

EUR na spoluúčasť pri dotácii na rozšírenie kapacity mš. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

562694                512180,69                         91,02 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 562694,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 512180,69 EUR, čo predstavuje  91,02 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

360509                   368686,84                102,27 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 360.509,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 368.686,84 EUR, čo predstavuje  102,27 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odvody do poisťovní za 

zametnávateľa 
Z rozpočtovaných 240.534,-- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 229.033,34 

EUR, čo je 95,22 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, základnej  

školy, materskej školy, školskej družiny a školskej jednálne, zamestnancov na základe § 50J a 

§54 s TSP pracovníčka. Z toho 86.669,63 EUR nám bolo refundované z úradu práce, 

Implementačnej agentúry /TSP/ a z ministerstva školstva /ZŠ/ 
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Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 110.035,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 129.624,05 EUR, 

čo je 117,80 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poplatky, poistenie majetku, 

služby geodézie a potrebné revízie ako napr.komíny, elektro zariadenia, kotly a v šj výťah 

Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 9.940,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 10.029,45 EUR čo 

predstavuje 100,01 % čerpanie. Ide o členské príspevky, dotácie pre miestne organizácie na 

základe zmluvy o poskytnutí dotácie na činnosť, transfery na dopravné pre deti zo Sušian, a na 

cvč pre deti do 15 rokov. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

202185                   143493,85                70,97 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 202185,-- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 143493,85 EUR, čo predstavuje 70,97 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rozšírenie kapacity mš  

Z rozpočtovaných  48.000,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 46135,51 EUR, 

Čerpanie rozpočtu na 96,11 %  

b) modernizácia verejného osvetlenia 

Z rozpočtovaných 144.500,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 89.722,86 

EUR čo činí 62,09 % 

b) Ostatné kapitálové výdavky 
Žiadosť a VO na KD 1.800,-- €, nákup pozemkov 1.341,-- €, a projektové dokumentácie + 

verejné obstarávania k projektu energetická účinnosť budov pre mš vo výške 4.494,48 € 

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 399724,44 

z toho : bežné príjmy obce  399724,44 

             bežné príjmy RO - 

Bežné výdavky spolu 368686,84 

z toho : bežné výdavky  obce  368686,84 

             bežné výdavky  RO  

Bežný rozpočet 31037,60 

Kapitálové  príjmy spolu 92672,71 

z toho : kapitálové  príjmy obce  92672,71 

             kapitálové  príjmy RO - 

Kapitálové  výdavky spolu 143493,85 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  143493,85 

             kapitálové  výdavky  RO - 
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Kapitálový rozpočet  -50821,14 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -19783,54 

Vylúčenie z prebytku  5573,70 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -25357,24 

Príjmy z finančných operácií 46135,51 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií 46135,51 
PRÍJMY SPOLU   538532,66 

VÝDAVKY SPOLU 512180,69 

Hospodárenie obce  26351,97 
Vylúčenie z prebytku 5573,70 

Upravené hospodárenie obce 20.778,27 

 

Prebytok rozpočtu v sume 20.778,27 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 5573,70 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu v plnej výške 20.778,27 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 rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na dopravné žiakov do zš   poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume    35,11 EUR 

b) Nevyčerpané prostriedky z Ministerstva školstva normatív 12/2016 účelovo určený na 

platy a odvody + prevádzková réžia základnej školy poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku v sume 5.538,59 € 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  4.808,07    

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

20.404,19 

 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- spoluúčasť na projekte rošírenie kapacity MŠ 

 

2.306,78       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2016 22.905,48       
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Sociálny fond 

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 316,10 

Prírastky - povinný prídel -  1,05 %                                               1.588,41      

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie + stravné lístky         987,90 

               - regeneráciu /rekreačné poukazy/               

               - salonky na Mikuláša                            

               - príspevok do DDP                                             461,48 

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2015 455,13 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2016  v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Majetok spolu 1877686,00 1856954,48 

Neobežný majetok spolu 1779381,58 1780962,34 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1617167,58 1618748,34 

Dlhodobý finančný majetok 162214,00 162214,00 

Obežný majetok spolu 97769,94 75105,42 

z toho :   

Zásoby 3827,70 5591,48 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  23839,40 23091,93 

Finančné účty  70102,84 46422,01 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  534,48 886,72 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1877686,00 1856954,48 

Vlastné imanie  931147,89 908870,86 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  931147,89 908870,86 

Záväzky 160787,30 48666,32 

z toho :   

Rezervy  450,00 450,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 4147,73 5573,70 

Dlhodobé záväzky 316,10 455,13 

Krátkodobé záväzky 155873,47 42187,49 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 785750,81 899417,30 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 

 

 

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky: 

 

- voči dodávateľom                                                      5.623,57   EUR 

- voči zamestnancom              12.870,95   EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu                         9.997,97   EUR 

- záväzok voči fyzickej osobe predaj KD  

ešte 3.splátky                                                              13.695,--   EUR 

 

8. 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 Uznesením č. 5/2015 zo dňa 06.11.2015, a 

následnou Zmluvou o poskytnutí dotácie miestnym organizáciiám na podporu všeobecne 

prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
Telovýchovná jednota TJ Slovan 5200 EUR 5200 EUR 0 

Šachový klub – bežné výdavky         620 EUR      620 EUR 0 

Slovenský červený kríž         200 EUR    200   EUR  0 

SZ zdravotne postihnutých         200 EUR     200  EUR  0 

Únia žien            50 EUR       50 EUR 0 

Zväz protifašistických bojovníkov           70 EUR        70 EUR 0 

Jednota dôchodcov         350 EUR     350 EUR 0 

Súbor Hrnčiarka         400 EUR     400 EUR 0 

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Zmluvami o 

poskytnutí dotácie. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a) štátnemu rozpočtu 

b) rozpočtom iných obcí 

c) 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   usporiadať finančné 

vzťahy k štátnemu rozpočtu, , rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) 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 
financií 

Voľby do NR SR 966,08 879,36 86,72 

Ministerstvo 
financií 

REGOP+register adries 9,-- 297,42 297,42 0 

Okresný 
úrad  

Za prácu skladníka CO 130,37 130,37 0 

UPSVaR Dotácia na stravu detí v HN 644,29 488,70 155,59 

UPSVaR Školské potreby pre deti v HN 166,00 166,00 0 

UPSVaR Dopravné deti do zš 952,00 916,89 35,11 

UPSVaR Refundácia mzdy § 50J a §54 a §52a 23778,40 23778,40 0 

Krajský 
školský úrad 

Potreby pre predškolákov mš 1573,00 1573,00 0 

Krajský 
školský úrad 

Vzdelávacie poukazy 825,00 825,00 0 
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Krajský 
školský úrad 

Normatív zš 68161,00 62622,41 5538,59 

Krajský 
školský úrad 

Pre deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

291,00 291,00 0 

Krajský 
školský úrad 

Dotácia na učebnice 40,00 37,00 3,00 

Min.vnútra Dotácia pre DHZ na materiál 700,00 700,00 0 

 

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Sušany 600,00 600,00 0 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

VÚC Banská Bystrica 1500,00 1500,00 0 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Obec v roku 2016 neúčtovala v programovom rozpočte na základe Uznesenia č.6/2015 zo dňa 

11.12.2015. 

 

 

 

 

Vypracovala: Cabanová Mártina                   Predkladá: Ing.Branislav Nociar, starosta obce 

 

 

 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 10.04.2017 

 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 20.778,27 EUR. 


