NÁVRH

Záverečný účet Obce BELADICE
za rok 2016

Predkladá : Miroslav Lisý
Spracoval: Mária Švarbová
V Beladiciach, dňa: 9. mája 2017
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa ................................
Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................

Záverečný účet obce za rok 2016

OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2016

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

5.

Tvorba a použitie prostriedkov fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

8.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9.

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

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

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 9.12.2015 uznesením č. 51/2015
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. 96/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

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

Schválený
rozpočet
842968,00

Schválený
rozpočet
po zmene
956696,00

842968,00
0,00
0,00
0,00
842968,00

949671,42
0,00
7024,58
0,00
956696,00

475462,00
20000,00
84470,00
263036,00

545968,24
47000,00
85834,23
277893,53
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok
2016 po zmene
956696,00

Skutočnosť k 31.12.2016
949671,44

% plnenia
99,26

Z rozpočtovaných celkových príjmov 956696,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
956696,02 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po zmene
949671,42

Skutočnosť k 31.12.2016
949671,44

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 949671,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
949671,44 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po zmene
493496,50

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

493496,47

100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 390227,70 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 390227,70 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 53719,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 53719,13 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 45276,96 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 8434,35 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 7,82 EUR.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8330,67 EUR, poplatok
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13357,53 EUR.
Daň za psa 1409,50 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 53,50 EUR
Daň za ubytovanie 1697,50 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 32944,17 EUR
Poplatok za jadrové zariadenia 13444,97 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po zmene
161217,81

Skutočnosť k 31.12.2016
161217,86

% plnenia
100,00
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 161217,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 161217,81 EUR,
čo je 100,00 % plnenie.
Uvedený príjem príjem z prenajatých pozemkov v sume 3454,37 EUR a príjem z prenajatých
budov, nájomných bytov, priestorov a objektov v sume 78822,36 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221004 správne poplatky 13147,50 eur
222003 pokuty a penále 156,00 eur
223001 poplatky a platby 15534,27 z toho: Zdr. stredisko 11276,15 Eur, predaj smetných nádob
633,60 Eur, donáška obedov 465,40 Eur, spol.priestory v BD 1106,56 Eur,
poplatky –
cintorínske, za Domy smútku, miestny rozhlas a iné inde neklasifikované 2052,56 Eur.
223002 popl.a platby MŠ a ŠKD 2600 Eur,
223003 popl.a platby za stravné 13163,31 Eur–z toho zamestnanci 2470,23 Eur, ŠJ 10693,08 Eur
229001 za kanalizáciu 34290,25 Eur
229005 za znečistenie ovzdušia 49,80 Eur
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
22202,20

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

22202,20

105,24

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 22202,20 EUR, bol skutočný príjem vo výške
22202,20 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z preplatkov za energie, z refundácie,
z výťažkov lotérií, príjmy z vratiek poistného, úroky z účtov fin.hospodárenia a iné príjmy.
Nedaňové pohľadávky 11812,61 Eur /kanalizácia 11287,00 Eur
voda 525,61 Eur.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 272754,91
272754,91 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR Transfer zo ŠR
MV SR- Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŠR
MV SR - Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŠR
UPSVaR – Transfer zo ŠR
MV SR- Transfer zo ŠR
UPSVaR- Transfer zo ŠR
DPO SR – Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŠR
MV SR - Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŽP
MF SR – Transfer zo ŠR
MDVaRR SR – Transfer zo ŠR
MDVaRR – Transfer zo ŠR
NSK- Transfer zo ŠR
MF SR- Transfer zo ŠR

EUR bol skutočný príjem vo výške

Suma v EUR
25834,37
21,80
230844,00
2170,00
2802,00
1555,00
1923,00
398,40
2000,00
461,00
528,99
149,94
138,54
1490,79
69,25
1800,00
567,83

Účel
Aktivačná činnosť
Register adries
ZŠ - Školstvo
MŠ – príspevok na predškol.
ZŠ – vzdelávacie poukazy
ZŠ - Strava HN
ZŠ – príspevok pre deti zo SZP
ZŠ – na podporu výchovy
Požiarna ochrana
ZŠ – príspevok za učebnice
Regob- na obyvateľa
Životné prostredie
Skladník CO
Stavebný poriadok
Na úsek dopravy a poz.komunik.
Rozvoj cestovného ruchu
Voľby

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy: žiadne
Schválený rozpočet na rok
2016 po zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov ............ EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
.................. EUR, čo predstavuje ..............% plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Účel

Suma v EUR

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po zmene
7024,58

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

7024,58

100 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 7024,58 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 7024,58 EUR, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola , ŠK, ŠJ
0 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola, ŠK, ŠJ
0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
956696,00

Skutočnosť k 31.12.2016
911841,04

% čerpania
95,31

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 956696 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 911184,04 EUR, čo predstavuje 95,31 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po
zmene
545968,24

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

536785,28

98,31

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 545968,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 536785,28 EUR, čo predstavuje 98,31% čerpanie.
V tom
Funkčná klasifikácia
Civilná obrana
Požiarna ochrana
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Zdravotníctvo
Rozvoj obcí-Ver.priestr.
Verejné osvetlenie
Bývanie
Kultúra
Knižnica
Rekreačné a športové služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spol.služby
Verejná správa
Vzdelávanie- predš. výchova MŠ

Rozpočet
199,51
4307,68
38210,67
3091,97
33616,73
38090,46
29633,69
36055,34
16956,05
6415,70
20639,97

Plnenie
199,51
4307,68
38210,67
3091,97
30559,97
38090,46
29633,69
31021,34
16956,05
6415,70
19649,21

8139,15
4618,41
14943,10
203579,28
87470,53

8139,15
4516,97
14943,10
203579,28
87470,53

% plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00
90,91
100,00
100,00
86,04
100,00
100,00
95,20
100,00
97,80
100,00
100,00
100,00

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 193341,65 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016
v sume193341,65 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Zdr.stredisko, ČOV, opatrovateľskej služby, knižnice, poslancov, členov komisií, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 68829,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
68824,27 EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 258642,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
249465,21 EUR, čo je 96,45 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, splácanie úrokov, poplatky banke
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 25154,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
25154,15 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie..
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BT SČK
BT na činnosť TJ
BT SSÚ Žitavany
BT SSÚ Žitavany
dotácia
BT ZZP
BT ARRIVA Nitra
BT Cirkvi
BT SZZ

Rozpočet na rok
2016
200,00
6000,00
1273,60
1490,79
69,25
200,00
1176,24
10000,00
200,00

BT jednotlivcidarcovia krvi,
BT na členské
príspevky
BT Poľ.združenie
Nemocenské dávky

Skutočnosť
k 31.12.2016
200,00
6000,00
1273,60
1490,79
69,25
200,00
1176,24
10000,00
200,00

% plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

600,00

600,00

100,00

3645,68

3645,68

100,00

200,00
98,59

200,00
98,59

100,00
100,00

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po zmene
47000,00

Skutočnosť k 31.12.2016
11328,00

% čerpania
0,24

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 47000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 11328,00 EUR, čo predstavuje 0,24 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Vybudovanie parkoviska
Z rozpočtovaných 10000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia KD
Z rozpočtovaných 10000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie.
c) Územný plan obce
Z rozpočtovaných 25000,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 9600,00 EUR, čo
predstavuje 0,38 % čerpanie.
d﴿ Základná škola – nákup umývačky riadu
Z rozpočtovaných 2000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1728,00 Eur, čo
predstavuje 86,40 %.
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3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po zmene
85834,23

Skutočnosť k 31.12.2016
85834,23

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 85834,23 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 85834,23 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o splátku istiny
z prijatých úverov zo ŠFRB a splatenie úverov Prima banke.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po zmene
277893,53

Skutočnosť k 31.12.2016
277893,53

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 277893,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
277893,53 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
Školská jedáleň
Školský klub detí

237983,40 EUR
30576,94 EUR
9333,19 EUR

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% čerpania
0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
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

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
949671,44
949671,44
0,00

814678,81
536785,28
277893,53

134992,63
0,00
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z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

11328,00

z toho : kapitálové výdavky obce

11328,00

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-11328,00
123664,63

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

7024,58

Výdavkové finančné operácie

85834,23

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-78809,65
956696,02
911841,04
44854,98
-7024,58
37830,40

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 37830,40 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 z fondu
opráv a zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 95 EUR , ktoré je možno použiť
v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu vo výške 3783,00 EUR
tvorbu fondu na opravu obecného majetku 34047,40 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
3783,00 EUR.

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 :
- krytie schodku rozpočtu
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
14784,91
0,00
0,00
0,00
14784,91
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu v zmysle .
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel 1%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie, regenerácia PS
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
1052,56
1478,85
0,00
0,00
1024,80
1506,61

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.
Fond opráv
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu : opravy

Suma v EUR
32986,52
9098,99
2553,90

KZ k 31.12.2016

39531,61

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
6061310,26
5921787,06

KZ k 31.12.2016 v EUR
5686313,66
5488033,66

0,00
5629549,11
292237,95
139041,02

0,00
5195795,71
292237,95
197055,16

0,00
0,00
0,00
41435,79
97605,23
0,00
0,00
482,18

0,00
0,00
0,00
60551,69
136503,47
0,00
0,00
1224,84
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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
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR
6061310,26
2223249,29

KZ k 31.12.2016 v EUR
5686313,66
2145346,15

0,00
0,00
-108443,21
1518540,05

0,00
0,00
-77171,74
1457020,75

0,00
0,00
1279945,56
20186,51
218407,98
2319520,92

0,00
0,00
1205225,50
77033,91
174761,34
2083946,76

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- fond opráv
Záväzky spolu k 31.12.2016

13386,36
13477,65
8523,51
2114,78
0
0
0
39531,61
77033,91

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

13386,36
13477,65
8523,51
2114,78
0
0
0
39531,61
77033,91

0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB
Prima banka
Prima banka
Prima banka

Účel

Náj. byty I.
Náj. byty II.
Centr.námest.
NB I. okolie
NB II.okolie

Výška
poskytnutého
úveru

671536,63
733718,40
115408,08
133932,89
133933,59

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

20284,92
21902,67
11640,00
18266,64
13740,00

5634,24
6416,49
1647,46
2063,47
2595,35

543076,27
619131,59
45568,08
54799,67
74393,59

Rok
splatnosti

2040
2041
2020
2021
2022

Obec spláca úvery zo ŠFRB za obecné nájomné byty a úpravu okolia nájomných bytov.
Pri Centr.námestí za presun el.vedenia. Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2020, 2021,
2022, 2040, 2041. Splátky istiny a úroky 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:
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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
992496,30 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané
0,00 EUR
Spolu
992496,30 EUR
- z toho 60 %
595497,78 EUR
- z toho 25 %
248124,08 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny ....
SPOLU celková suma dlhu obce

174761,34 EUR
1162207,86 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1336969,20 EUR

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

1162207,86 EUR
174761,34 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

174761,34

992496,30

595498

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady úrokov za rok 2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. b)

992496,30

248124

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 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Telovýchovná jednota
SČK
ZZP
Spoločný stavebný úrad
SZP
Darcovia krvi
Rim-katol.cirkev Beladice

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

6000,00
200,00
200,00
1273,60
200,00
600,00
10000,00

0
0
0
0
0
0
0

6000,00
200,00
200,00
1273,60
200,00
600,00
10000,00

-4-

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté .

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká

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
b)
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ Beladice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

39910,13

39910,13

0

-4-
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- 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 )

0

0

0

0

-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

0

c)

-4-

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
-2-

-1-

UPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR
UPSVaR
MV SR
UPSVaR
MDVaRR
MDVaRR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
NSK
DPZ SR
MV SR

Aktivačná činnosť
Školstvo ZŠ
Predškolská výchova MŠ
Vzdelávacie poukazy ZŠ
Stravné deti HN
Deti zo soc. znev. prostr. ZŠ
Učebné pomôcky deti HN
Stavebný poriadok
Úsek dopravy poz.komunikácií
Príspevok na učebnice ZŠ
Register obyvateľov
Register adries
Starostlivosť o ŽP
Odmena skladníka CO
Rozvoj cestov. ruchu
Požiarna ochrana
Voľby

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

25834,37
230844,00
2170,00
2802,00
1555,00
1923,00
398,40
1490,79
69,25
461,00
528,99
21,80
149,94
138,54
1800,00
2000,00
567,83

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

25834,37
230844,00
2170,00
2802,00
1555,00
1923,00
398,40
1490,79
69,25
461,00
528,99
21,80
149,94
138,54
1800,00
2000,00
567,83

0
0
0
0
0
0
0
0

-5-

0
0
0
0
0
0
0
0

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Beladice, neposkytla finančné prostriedky iným obciam.
f)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obci neboli poskytnuté finančné prostriedky z VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec neúčtuje o programovom rozpočte.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške ..................... EUR.
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