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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 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 29.12.2015 uznesením č.71/2015.
Rozpočet bol zmenený osemkrát:
- rozpočtové opatrenie č. I. starostu obce zo dňa 29.03.2016
- rozpočtové opatrenie č. II. schválená dňa 05.05.2016 uznesením OcZ č. 18/16
- rozpočtové opatrenie č.III. schválená dňa 16.06.2016 uznesením OcZ č. 35/16
- rozpočtové opatrenie č. IV. starostu obce zo dňa 30.06.2016
- rozpočtové opatrenie č. V. schválená dňa 10.08.2016 uznesením OcZ č. 39/16
- rozpočtové opatrenie č. VI. schválená dňa 30.09.2016 uznesením OcZ č. 55/16
- rozpočtové opatrenie č. VII. schválená dňa 16.11.2016 uznesním OcZ č. 62/16
- rozpočtové opatrenie č. VIII. schválená dňa 29.12.2016 uznesením OcZ č. 81/16

Rozpočet obce k 31.12.2016

633.796

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
711.327

498.416
0
135.380
628.536

573.099
688
137.540
709.101

474.127
146.280
8.129
5.260

564.059
136.913
8.129
2.226

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
711.327

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

577.458,40

81,18

Z rozpočtovaných celkových príjmov 711.327,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
577.458,40 EUR, čo predstavuje 81,18 % plnenie.
2.1.Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
573.099

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

533.078,79

93,01

Z rozpočtovaných bežných príjmov 573.099 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
533.078,79 EUR, čo predstavuje 93,01 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
423.508

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

398.438,55

94,08

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 343.097,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 327.193,78 EUR, čo predstavuje
plnenie na 95,36 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 56.228,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 49.148,95 EUR, čo
predstavuje plnenie na 87,41 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25.758,67 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 22.677,83 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 116,15
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 48.552,65 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
596,30 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12.497,90
EUR.
Daň za psa 907,22 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva 67.- EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 21.121,60 EUR /z toho nedoplatky
za predošlé roky vo výške 1.268,63 EUR/
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
21.153

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

13.456,06

63,61
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 21.153,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 13.456,06 EUR, čo je
63,61 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
15.079

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

13.771,43

91,32

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 15.079.- EUR, bol skutočný príjem vo výške
13.771,43 EUR, čo predstavuje 91,32 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 113.359,- EUR bol skutočný príjem vo výške 107.412,75
EUR, čo predstavuje 94,75 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR-BT zo ŠR §50j
UPSVaR - BT zo ŠR
UPSVaR – BT zo ŠR §52a
UPSVaR – BT zo ŠR
OÚ-odbor školstva – BT zo ŠR
OÚ-odbor školstva-BT zo ŠR
OÚ-odbor školstva-BT zo ŠR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo vnútra SR
OÚ Košice, organizačný odbor
OÚ Košice, odbor školstva
OÚ Košice, odbor školstva
OÚ Košice,odbor starost. o živ.prostr.
OÚ Košice, organizačný odbor
Recyklačný fond
KSK-odbor financii
UPSVaR-BT §54
Nadácia kosit
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
485,81
16,60
382,97
214,00
76.059,00
967,00
2.007,00
59,14
463,97
93,12
24,00
1.500,00
110,00
880,32
1.736,00
1.500,00
17.263,82
650,00
3.000,00

Účel
Úhrada nákladov
Na školské potreby
Úhrada nákladov
Dotácia
na
stravu
soc.znevýhod.deťom
Úhrada nákladov pren.výkonu
štátnej správy
Vzdelávacie poukazy
Transfer pre deti predškolského
veku
Úhrada nákladov pren.výkonu
štátnej správy
Náklady na úseku hlásenia pobytu
občanov SRa registra adries
Náklady na údržbu vojnových
hrobov
Náklady na nákup učebníc
Náklady na školu v prírode
Náklady starostlivosti o živ.prostr.
Náklady na „Voľby do NR SR“
„Historický vývin obce“
Úhrada nákladov
Úhrada nákupu školských potrieb
Výpožička súpravy povod. záchr.
služby hasičskej jednotky

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2.2.Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
688,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

343,40

49,91

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 344,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
343,40 EUR, čo predstavuje 99,82 % plnenie.

2.3.Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
137.540,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

44.036,21

32,01

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 135.380,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 137.540,- EUR, čo predstavuje 101.59 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
709.101

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

533.436,01

75,22

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 709.101,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 533.436,01 EUR, čo predstavuje 75,22 % čerpanie.
3.1.Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
564.059

Skutočnosť k 31.12.2016
478.886,36

% čerpania
84,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 564.059,- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 478.886,36 EUR, čo predstavuje 84,90 % čerpanie.

k 31.12.2016
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Oddiel

Kategóri
a

Text

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
2013
2013
v celých €
v celých €

%

01-správa

600

obce

610
620
630
640
650
600
620
630
640
600

Bežné výdavky celkom
Výdavky za obec celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie úrokov a popl. z úverov
Výdavky na požiarnu ochranu
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky na údržbu ciest

630
650
600
610
620
630

Tovary a služby
Splácanie úrokov a popl.z úverov
Výdavky na ŽP celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby

7.615
2.200
40.164
4.360
1.614
34.190

3.902,46
1.549,46
32.331,59
3.162,21
1.024,92
28.144,46

51,24
70,43
80,49
72,57
63,50
82,31

600

Výdavky na rozvoj obce

27.704

16.218,92

58,54

Poist.a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Výdavky za kultúru celkom
Poist.príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky za školstvo celkom

0
27.704
60.880
0
57.080
3.800
176.003

0
16.218,72
33.884,94
0
30.084,94
3.800
157.094,50

0
58,54
55,65
0

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Výdavky za soc. zabezpečenie
celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby

102.095
36.507
37.401
10.304

97.836,89
34.394,91
24.862,70
5.167,55

95,82
94,21
66,47
50,15

1.306
507
8.491

1.305,52
493,95
3.368,08

99,96
97,42
39,66

03-PO

0
4-Doprava

05 - ŽP

06-Rozvoj
obce

620
630
08 - Kultúra 600
620
630
640
09
- 600
Vzdelávanie
610
620
630
10 – sociálne 600
zabezpečenie
610
620
630

564.059

478.886,36

84,90

231.213
81.315
31.445
111.857
3.568
3.028
7.976
0
7.644
332
9.815

224.209,87
82.898,50
30.860,79
105.787,21
3.473,17
1.190,20
4.527,07
0
4.195,07
332
5.451,92

96,97
101,94
98,14
94,57
97,34
39,30
56,75
0
54,88
100
55,54

100
89,25
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Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
709.101

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

533.436,01

75,22

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 709.101,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 533.436,01 EUR, čo predstavuje 75,22 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 189.076,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
185.203,12 EUR, čo je 97,95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
základnej školy, materskej školy, jedálne, družiny, prevádzky č. 486, opatrovateľskej služby,
aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 70.073,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
66.774,57 EUR, čo je 95,29 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 291.982,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
200.344,92 EUR, čo je 68,61 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 7.700,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 7.605,17
EUR, čo predstavuje 98,76 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5.228,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2.739,66
EUR, čo predstavuje 52,40 % čerpanie.

3.2.Kapitálové výdavky
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Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
136.913

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

46.421,21

33,90

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 136.913,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 46.421,21 EUR, čo predstavuje 33,90 % čerpanie.
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce
Oddiel

Kategória

01-obec

700
710
04 – Doprava 700
710

06-Rozvoj

700

710
08 – kultúra 700
710
09 –vzdelávanie 700
710

Text
Kapitálové výdavky celkom
Výdavky za obec celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky za cesty celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky za rozvoj obcí
Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky za kultúru celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky za vzdelávanie celkom
Obstarávanie kapitálových aktív

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
2016
2016
v celých €
v celých €

%

136.913

46.421,21

33,90

7.248
7.248
62.820
62.820
28.460
28.460
8.385
2.841
30.000
30.000

5.606,10
5.606,10
36.270,11
36.270,11
2.160,00
2.160,00
2.385,00
2.840,01
0,00
0,00

77,34
77,34
57,73
57,73
7,58
7,58
28,44
28,44
0,00
0,00

3.3.Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
8.129

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

8.128,44

99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8.129,- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 8.128,44 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8.129,- EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 8.128,44 EUR, čo predstavuje
99,99 %.

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce
9

Oddiel

01 - obec

Kategória

Text
Bežné výdavky celkom
Výdavky za obec celkom
Splácanie istín
Výdavky na dopravu celkom
Splácanie istín

800

820
04 – Doprava 800
820

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
2016
2016
v celých €
v celých €

8.129
4.661

%

8.128,44 99,99
4.660,44 99,98

4.661

4.660,44

3.468

3.468

3.468

3.468

99,98
100
100

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

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
533.078,79
533.078,79

478.886,36
478.886,36

54.192,43
343,40
343,40

46.421,21
46.421,21

-46.077,81
8.114,62
0,00
0,00
44.036,21
8.128,44

35.907,77
577.458,40
533.436,01
44.022,39
0,00
0,00

Prebytok rozpočtu v sume 44.022,39 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
44.022,39 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
44.022,39 EUR.

5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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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. 71 zo dňa 29.12.2015
- uznesenie č. 18 zo dňa 05.05.2016
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
109.738,76
77.749,76

44.036,12
41.876,12
2.160,00

143.452,31

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 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
7.708,90
2.278,04

229,16

1.186,68
8.571,10

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
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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
1.662.182,28
1.432.422,87

KZ k 31.12.2016 v EUR
1.642.310,61
1.375.102,70

0,00
1.164.148,10
268.274,77
228.973,63

0,00
1.106.827,93
268.274,77
233.708,33

3.776,60
0,00
0,00
10.067,50
215.129,53
0,00
0,00
785,78

2.998,19
0,00
0,00
9.019,03
221.691,11
0,00
0,00
33.499,58

ZS k 1.1.2016 v EUR
1.662,182,28
1.095.127,85

KZ k 31.12.2016 v EUR
1.642.310,61
1.075.491,23

0,00
0,00
55.782,51
198.846,24

0,00
0,00
-19.201,00
234.298,43

39.178,94
264,00
11.265,65
30.132,77
118.004,88
368.208,19

33.088,70
0,00
12.127,85
79.205,44
109.876,44
332.520,95

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

6.847,41
4.627,78
9.731,32
2.187,67

6.847,41
4.627,78
9.731,32
2.187,67

67.939,11
91.333,29

27.643,79
51.037,97

z toho po lehote
splatnosti

40.295,32
40.295,32

Časť súdneho sporu bola právoplatne ukončená a obec bola zaviazaná uhradiť náhradu škody vo
výške 58.695,- € a úrok z omeškania vo výške 40.295,- €. Záväzok vo výške 58.695,- € obec
uhradila a záväzok vo výške 40.295,- € je po splatnosti viac ako 60 dní. Obec v roku 2017 má
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zámer s navrhovateľom sa dohodnúť na splátkovom kalendári. O časť súdneho sporu vo veci
náhrady za sťažené spoločenské uplatnenie sa vedie súdny spor a obec vytvorila rezervu vo
výške 14.400,- €. O časť súdneho sporu vo veci trov právneho zastúpenia navrhovateľa sa vedie
súdny spor a obec má rezervu vo výške 10.037 €. Obec vytvorila rezervu na trovy právneho
zastúpenia obce vo výške 6.800,- €. Obec odhaduje plnenie od poisťovne vo výške 33.000,- €.
Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Účel

OTP BANKA
OTP BANKA

investičný
investičný

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

116.178,71
69.181,52

4.660,44
3.468,00

1.168,31
1.491,86

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

Rok
splatnosti

64.913,90
36.834,10

r. 2031
r.2030

Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu miestnych komunikácii. Úver
je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2031, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere na financovanie DPH nad rámec oprávnených
nákladov projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníky Mokrance“. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2030, 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 a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2016:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
533.078,79 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
33.932,14 EUR
Spolu
567.010,93 EUR
- z toho 60 %
340.206,55 EUR
- z toho 25 %
141.752,73 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
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

101.748 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
101.748 EUR
0 EUR
101.748 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

101.748

502.684,42

301.610,65
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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)

10.788,61

502.684,42

125.671,10

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

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 zmysle „Zásad č. 4/2009 o poskytovaní dotácii“,
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

TJ-Mokrance- na bežné výdavky a činnosť
DHZ-na bežné výdavky, činnosť a
regeneráciu
CVČ-na podporu záujmového vzdelávania
ZMOÚB-Na činnosť kancelárie ZMOÚB
RVC-Košice-členský príspevok-činnosť
organ.
Dôchodcovia-na regeneráciu v rámci letných
mesiacov
Csemadok vrátane spevokolu Cserepszín-na
regeneráciu v rámci letných mesiacov

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

3.800,00
332,00

3.800,00
332,00

0,00
0,00

1.308,00
1.116,17
139,00

1308,00
1.116,17
139,00

0,00
0,00
0,00

350,00

350,00

0,00

800,00

800,00

0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v zmysle „Zásad č. 4/2009
o poskytovaní dotácii“ z rozpočtu obce.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia. Predmetom podnikania je:
- poskytnutie pohostinnej služby.
V roku 2016 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
20.980,60 EUR
Celkové výnosy
20.980,60 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
0,00 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
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c) rozpočtom iných obcí
d) 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 štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

UPSVaR-BT zo ŠR
§501
ÚPSVaR-BT zo ŠR
ÚPSVaR-BT zo ŠR
§52s
ÚPSVaR-BT zo ŠR
OÚ-odbor školstvaBT zo ŠR
OÚ-odbor školstvaBT zo ŠR
OÚ-odbor školstvaBT zo ŠR
Ministerstvo
dopravy a výstavby
SR
Ministerstvo vnústra
SR
OÚ Košice,
organizačný odbor
OÚ Košice-odbor
školstva
OÚ Košice-odbor
školstva
OÚ Košice, odbor
starost.o živ.prostr
OÚ Košice-,
organizačný odbor
Recyklačný fond
UPSVaR-BT §54
Nadácia kosit
Ministerstvo vnútra
SR

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-

Úhrada nákladov mzdových
nákladov
Na školské potreby
Úhrada mzdových nákladov

485,81

485,81

0,00

16,60
382,97

16,60
382,97

0,00
0,00

Dotácia na stravu soc. znevýh.
deťom
Úhrada nákladov pren.výkonu
štátnej správy
Vzdelávacie poukazy

214,00

214,00

0,00

76.059,00

76.059,00

0,00

967,00

967,00

0,00

2.007,00

2.007,00

0,00

59,14

59,14

0,00

463,97

463,97

0,00

93,12

93,12

0,00

24,00

24,00

0,00

Náklady na školu v prírode

1.500,00

1.500,00

0,00

Náklady starostlivosti
o živ.prostredie
Náklady na „Voľby do NR
SR“

110,00

110,00

0,00

880,32

880,32

0,00

1.736,00
17.263,82
650,00

1.736,00
17.263,82
650,00

0,00
0,00
0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

Transfer pre deti
predškolského veku
Úhrada nákladov pren. výkonu
štátnej správy
Náklady na úseku hlásenia
pobytu občanov SR a registra
adries
Náklady na údržbu vojnových
hrobov
Náklady na nákup učebníc

Úhrada mzdových nákladov
Úhrada nákupu školských
potrieb
Výpožička súpravy
povod.záchr.služby hasičskej
jednotky
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b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-4-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

KSK-odbor financii

1.500,00

-4-

1.500,00

V Mokranciach, 24.05.2017

0,00

Mgr. Mária Lacková
starostka obce

11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2016.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko
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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 44.022,39 EUR.
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