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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 10.12.2015 uznesením č.47/2015.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 11.3.2016 uznesením č. 62/2016
- druhá zmena schválená dňa 14.6.2016 uznesením č. 67/2016
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.3/2016 zamestnancom obce dňa
6.7.2016.
- štvrtá zmena schválená dňa 30.9.2016 uznesením č. 83/2016
- piata zmena schválená dňa 9.12.2016 uznesením č. 90/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

224.023,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
276.110,00

214.023,00
0,00
10.000,00
224.023,00

266.110,00
0,00
10.000,00
276.110,00

211.523,00
10.000,00
2.500,00
0,00

263.390,00
10.000,00
2.720,00
0,00

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
276110,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

256916,18

93,04

Z rozpočtovaných celkových príjmov 276110,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
256916,18 EUR, čo predstavuje 93,04% plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
266110,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

256916,18

96,55

Z rozpočtovaných bežných príjmov 266110,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
256916,18 EUR, čo predstavuje 96,55 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
147380,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

149100,83

101,17

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 133580,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 137064,15 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,61 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9388,25 EUR, čo
predstavuje plnenie na 96,29 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8498,84 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 788,90 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 100,51 EUR.
Daň za psa : 62,- EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : 2586,43 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
16568,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

15040,34

90,78

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 9898,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8562,20 EUR, čo je
86,50 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 190,00
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 8372,20 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6670,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6478,14 EUR, čo je
97,12 % plnenie.
- správne poplatky: 273,- €, poplatok za opatrovateľskú službu : 3713,50 € ; poplatok za
vyhlasovanie v MR: 30,- € ; za odpredaj nepotrebného pletiva: 22,04 €; za porušenie predpisov:
30,- €; za stravné : 2409,60 €
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
4030,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

3045,11

75,56

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4030,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3045,11 EUR, čo predstavuje 75,56% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy úrokov z vkladov vo výške 126,82 €,
z vratiek vo výške 779,65 €, refundácia za vodu v sociálnych bytoch vo výške 2138,64 €.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 98132,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 89729,90
EUR, čo predstavuje 91,44% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MF SR-LESY BEŇUŠ
UPSVaR Brezno
UPSVaR Brezno
UPSVaR Brezno
UPSVaR Brezno
UPSVaR Brezno
MDVaRR SR
MV SR
MŠVVaŠ SR-MV SR
MV SR
ESF, ŠR-UPSVaR

Suma v EUR
25600,00
24335,30
13653,88
284,69
133,63
616,68
450,16
229,86
1628,00
676,69
22039,14

Účel
Oprava cesty
Sociálne dávky-osobitný príjemca
Rodinné prídavky – osob.príjemca
DHN-osobitný príjemca
PnD-osobitný príjemca
Školské potreby,strava MŠ
Stavebný poriadok,živ.prostr.
REGOP
Na výchovu a vzdelávanie MŠ
VOLBY
AČ-projekty z UPSVR

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
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0,00

0

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0,00

0

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
10000,00
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 10000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, nakoľko obec nemala investičné akcie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
276110,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

250168,37

90,60

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 276110,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 250168,37 EUR, čo predstavuje 90,60 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
263390,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

247448,53

93,95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 263390,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 247448,53 EUR, čo predstavuje 93,95 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 96218,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
91076,61 EUR, čo je 94,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov – Šanca na zamestnanie a Cesta z kruhu
nezamestnanosti a pracovníkov materskej školy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 33688,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
30255,66 EUR, čo je 89,81 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 101508,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
95399,80 EUR, čo je 93,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
výdavky na prevádzku materskej školy, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné,
rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 28693,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
27433,85 EUR, čo predstavuje 95,61 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 3283,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 3282,61
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
10000,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

0,00

0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 10000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 0,00 EUR, obec nerealizovala investičnú akciu.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
2720,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

2719,84

99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2720,00 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2719,84 EUR, čo predstavuje 99,99
%.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok 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
256916,18
247448,53
9467,65
0,00
0,00
0,00
9467,65
0,00
9467,65
0,00
2719,84
-2719,84
256916,18
250168,37
6747,81
0,00
6747,81
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Prebytok rozpočtu v sume 9467,65 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 10%
- tvorbu peňažného fondu na rozvoj obce
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 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 0 EUR (v priebehu roka bola vykonaná údržba čerpadiel ČOV)
b) finančné operácie v sume 2719,84 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške:
- rezervný fond
950,00 EUR
- fond rozvoja obce
5797,81 EUR

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V ÚČTOVNÍCTVE
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a § 11 Opatrenia MF SR č.MF/25814/2006-74 ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.
Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného
zostatku účtov na účet výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.
Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2016 takúto výšku výsledku hospodárenia :
Výnosy – trieda 6 za rok 2016:
Náklady – trieda 5 za rok 2016:
Kladný výsledok hospodárenia k 31.12.2016:

222.430,97 €
217.801,37 €
+4.629,60 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2016 vo výške 4.629,60 € bude účtovne
usporiadaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

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.. vo výške
10% z prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods.6 cit. zákona.
Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Prostriedky rezervného fondu obec použije v súlade s ust. § 10 ods.8/ zák. č. 583/2004 Z.z.,
ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami
alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného
rozpočtu.

8

Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
4.595,06
0,00
1.114,00
0,00
5.709,06

Fond rozvoja obce
Obec vytvára fond rozvoja obce v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Zdrojmi peňažných fondov sú:
-

prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových
finančných operácií.
Vedie sa na analytickej evidencii bankového účtu rezervného fondu.
Fond rozvoja obce
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
- úrok z TV
Úbytky - použitie peňažného fondu :
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
27.906,04
0,00
9.425,24
102,05
0,00
37.433,33

Prostriedky peňažného fondu na rozvoj obce obec použije na kapitálové výdavky a na
vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu
rozpočtového roka v súlade s §21c zák. č. 583/2004 Z.z..
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.
Vedie sa na samostatnom bankovom účte.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
24,80
641,72
0,00
401,60
264,92

Sociálny fond sa použije pre zamestnancov obce na závodné stravovanie, regeneráciu
pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia.
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.
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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 :
- na opravu ....
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
7.200,00
600,00

7.800,00

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

ZS k 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2016 v EUR
486.662,82
487.638,97
432.084,31
424.414,63
0,00
373.094,31
58.990,00
53.677,95

0,00
365.424,63
58.990,00
62.169,81

1,33
0,00
0,00
2.236,83
51.439,79
0,00
0,00
900,56

9,72
0,00
373,00
3074,77
58.712,32
0,00
0,00
1054,53

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

ZS k 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2016 v EUR
486.662,82
487.638,97
127.191,91
131.821,51
1.398,55
0,00
125.793,36
79.398,99

1.398,55
0,00
130.422,96
80.141,24

750,00
0,00
74.615,00
4.033,99
0,00
280.071,92

850,00
0,00
72.594,65
6.696,59
0,00
275.676,22
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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 zo soc.fondu
Záväzky spolu k 31.12.2016

z toho v lehote
splatnosti

215,05
2.282,13
3.781,11
418,30

215,05
2.282,13
3.781,11
418,30

71.833,36
496,37
264,92
79.026,32

71.833,36
496,37
264,92
79.026,32

z toho po lehote
splatnosti

0,00

Na výstavbu sociálnych bytov bol obci v roku 2002 poskytnutý úver zo ŠFRB vo výške
3.009.000,- Sk v prepočte kurzom 30,126 = 99.880,50 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30
rokov. Rok splatnosti je rok 2032.
Úver sa spláca mesačne vo výške 500,17 € (15.068,- Sk). V tejto sume je zahrnutý úrok z úveru
a splátka istiny. V roku 2003 výška splátky istiny bola 13.964,08 Sk, v roku 2004 splátku istiny
tvorila suma 48.562,19 Sk, v roku 2005 splátku istiny tvorila suma 50.388,44 Sk, v roku 2006
splátku istiny tvorila suma 52.686,43 Sk, v roku 2007 istina tvorila sumu 55.081,85 Sk, v roku
2008 istina bola v sume 58.955,79 Sk, v roku 2009 istina v sume 2000,71 € (60273,40 Sk),
v roku 2010 istinu tvorila suma 2091,94 €, v roku 2011 istinu tvorila suma 2187,08 €, v roku
2012 istinu tvorila suma 2256,04 €, v roku 2013 istina tvorila sumu 2400,72 €, v roku 2014
istinu tvorila suma 2497,30 €, v roku 2015 suma 2611,37 €, v roku 2016 istinu tvorila suma
2719,84 €.
Výška úveru :
3.009.000,00 Sk
=
99.880,50 €
Splátka istiny:
=
28.047,14 €
Zostatok úveru :
=
71.833,36 €

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec neposkytuje dotácie podľa § 7 odst. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

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

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
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c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ
-

1-

ÚPSVaR
Okresný úrad
MV SR
MDaRR SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SRokresný úrad
MŠ SR-školský
úrad B.B.
MV SR-okresný
úrad
Lesy SR
Fond
soc.rozvoja
UPSVaR
SPOLU

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

MŠ – strava detí v HM
MŠ-školské potreby
-bežné výdavky
Civilná ochrana-skladník CO
-bežné výdavky
Prenesené kompetencie
stavebného úradu
-bežné výdavky
Osobitný príjemca-prídavky
na deti
-bežné výdavky
Osob. príjemca-sociálne dávky
-bežné výdavky
Transfér na os.príjemcu
-bežné výdavky
Evidencia obyvateľov
-bežné výdavky
MŠ-výchova a vzdelávanie
-bežné výdavky
Voľby 2016
-bežné výdavky
Transfér na opravu cesty
-bežné výdavky
Komunitné centrum
-bežné výdavky
PROJEKT AČ
-Bežné výdavky

Suma posk.
prostriedkov
v roku 2015
- 3-

616,68
81,87

Suma použ.
prostriedkov
v roku 2015
-4-

616,68
81,87

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

0
0

450,16

450,16
0

13653,88

13653,88

0

24335,30

24335,30

0

418,32

418,32

0

229,86

229,86

0

1628,00

1628,00

0

676,69

676,69

0

25600,00

25600,00

0
0

22039,14
89729,90

22039,14
89729,90

0
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

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

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec z rozpočtu VÚC v roku 2016 nemala poskytnuté finančné prostriedky.

11. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec na základe uznesenia obecného zastupiteľstva neuplatňuje programovú štruktúru
v rozpočte obce (par.4 odst.5 zákona 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov)
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12. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
I.

Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Vaľkovňa za rok
2016.

II.

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za
rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

-

I.

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.

II.

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu:
- rezervný fond
950,00 EUR
- fond rozvoja obce
5797,81 EUR

III.

Tvorbu a použitie peňažných fondov obce:

prostriedky rezervného fondu a peňažného fondu pre rozvoj obce, obec použije na kapitálové
výdavky a v súlade s §21c zák. č. 583/2004 Z.z.. a na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.
prostriedky sociálneho fondu obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov použije pre zamestnancov obce na závodné stravovanie,
regeneráciu pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia príp. iné,
prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv sa použijú na prevádzku a údržbu nájomných
bytov.

Spracovala : Anna Koreňová
pracovníčka OU

Vo Vaľkovni dňa 20.03.2017

Rudolf Pokoš
starosta obce
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