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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet bol menený a upravovaný takto:

OPERATÍVNA EVIDENCIA o ROZPOČTOVÝCH OPATRENIACH
za rok: 2016
Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva
č. 81-11/12-2015
Por. číslo
rozp.
opatrenia
1.
2.
3.

Rozpočtové
opatrenie
V súlade s § 14,
ods. 2 písm.
a) / b) / c)/ d)
13. 1. 2016
b) , c)
1.2.2016
b)
1.2.2016
a)

Dátum
zmeny
rozpočtovým
opatrením

Zmena
rozpočtu
v príjmoch
v€
+1.241,-+1.718,--

4.

1.3.2016

a)

5.

29.3.2016

a)

6.
7.
8.

1.4.2016
4.4.2016
4.4.2016

b) , c)
b) , c)
a)

+200,-+130,--

9.
10.

15.4.2016
1.5.2016

b) , c)
a)

+1.000,--

11.

1.6.2016

a)

12.
13.

1.7.2016
8.7.2016

b), c)
a)

14.

1.8.2016

a)

15.
16.

1.8.2016
1.9.2016

b). c).
a)

+3.000,--

+1.500,--

Zmena
rozpočtu
vo
výdavkoch
v€
+1.241,-+1,718,--2.730,-+2.730,--2.412,-+2.412,--2.200,-+2.200,-+200,-+130,--730,-+730,-+1.000,--2.600,-+2.600,--6.860,-+6.860,-+3.000,--250,-+250,--900,-+900,-+1.500,--3.240,-+3.240,--

Dátum
nahratia do
RISSAM
25.2.2016
21.3.2016
21.3.2016
21.4.2016
21.4.2016
30.4.2016
30.4.2016
30.4.2016
30.4.2016
21. 5. 2016
21.7.2016
22.8.2016
22.8.2016
26.9.2016
26.9.2016
19. 10.2016
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17.

1.10.2016

b). c).

18.
19.
20.

1.10.2016
23.10. 2016
23.10.2016

a)
a).
b). c).

+14.000,--

21.
22.

1.11.2016
1.11.2016

b). c)
a).

+1.200,--1.320,-+1.320,--

-3,-+3,-+11.700,-+2.700
-2700,-+2700,-+1.200,--9.060,-+9.060,--

25.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
27. 12.2016
27.12. 2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

210.700,--

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
237.819,--

202.700,-1.000,-7.000,-210.700,--

226.289,-1.200,-10.330,-227.859,--

168.900,-21.400,-20.400,-0

200.019,-7.240,-20.600,-+9.960,--

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
237.819,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

233.801,51

98,64

Z rozpočtovaných celkových príjmov 237.819,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
233.801,51 EUR, čo predstavuje 98,64% plnenie
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
226.289,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

222.644,61

98,39

Z rozpočtovaných bežných príjmov 226.289,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
222.644,61 EUR, čo predstavuje 98,39 % plnenie.
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a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
174.530,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

173.052,51

99,15

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 152.000,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 152.018,96 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,01 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14.790,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 14.695,18 EUR, čo
je 99,36 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7.098,33 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 7.520,07 EUR a dane z bytov boli v sume 76,78 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje
pohľadávky na :
Daň z nehnuteľností.........................................................................................4.023,41 €
Daň za psa ........................................................................................................ 86,96 €
Daň z ubytovania............................................................................................... 24,80 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ........................... 664,34 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
43.725,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

42.768,92

97,81

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 31.720,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 31.005,06 EUR, čo
je 97,75 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z príjem z prenajatých pozemkov
v sume 3,81 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 31.001,25 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221 - Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1.800,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.796,-- EUR, čo je
99,78 % plnenie.
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 10.200,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 9.966,58 EUR, čo je
97,71 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem za:
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb ...........................................................................17.821,78 €
Za školy a školské zariadenia ............................................................................................1.200,-- €
242 - Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 5,-- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 1,28 EUR, čo je 25,60%
plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1.671,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1.638,10

98,03

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1.671,---EUR, bol skutočný príjem vo výške
1.638,10 EUR, čo predstavuje 98,03 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov – preplatok za elektrinu
a vyúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015.
d) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
6.363,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

5.185,08

81,49

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 6.363,-- EUR bol skutočný príjem vo výške 5.185,08
EUR, čo predstavuje 81,49 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OÚ SNV, odbor finančný
MDVaRR, Bratislava
OÚ Košice, odbor ŽP
ÚPSVaR Sp. Nová Ves
MDVaRR, Bratislava
OÚ SNV, odbor CO
ÚPSVaR, Sp. Nová Ves
OÚ odbor školstva Košice
MV SR, Bratislava
MV SR, Bratislava
Obec Hnilčík

Suma v EUR
1.717,76
23,63
50,-1610,40
508,71
82,67
67,75
597,-180,51
26,60
291,90

Účel
Voľby NR SR 2016
Prenesený výkon CDaPK
Prenesený výkon ŽP
Aktivačné práce §52
Prenesený výkon SÚ
Skladník CO
Dobrovoľnícka činnosť §52a
Dotácia na predškolské deti
Prenesený výkon REGOB
Prenesený výkon – register adries
Réžia v ŠJ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
1. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1.200,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1.161,--

96,75

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1.200,--,--EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1.161,-- EUR, čo predstavuje 96,75% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 1.000,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.000,-- EUR, čo je
100 % plnenie.
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Príjem z predaja pozemkov:
Z rozpočtovaných 200,-- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 161,-- EUR, čo je
80,50% plnenie,
Granty a transfery
žiadne
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Obci nebol poskytnutý žiadny
kapitálový grant ani transfer

Suma v EUR

Účel

2. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
10.330,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

10.788,02

104,43

Z rozpočtovaných finančných príjmov 10.330,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
10.788,02 EUR, čo predstavuje 104,43 % plnenie.
V roku 2016 nebol zo strany obce prijatý žiadny úver.
Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené aj čerpanie rezervného fondu v roku 2016
vo výške 6.147,13 EUR.
Použitie rezervného fondu:
Uznesenie zastupiteľstva č. 23-1/4-2016
Uznesenie zastupiteľstva č. 23-1/4-2016
Uznesenie zastupiteľstva č. 30-8/7-2016
Uznesenie zastupiteľstva č. 30-8/7-2016
Uznesenie zatupiteľstva č. 40-30/9-2017

PC starosta
projekty KD
priemyselné vodomery
kúpa pozemku
TZ ČOV 10 b.j.

371,00
1 400,00
777,08
1 428,00
2 171,05

V roku 2016 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume: 519,60 €
- exekúcie vykonávané zrážkami zo mzdy povinnému v celkovej sume 3.129,17 €
3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2016 obsahovú náplň
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
227.859,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

216.834,65

95,16

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 227.859,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 216.834,65 EUR, čo predstavuje 95,16 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
200.019,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

190.686,06

95,32

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 200.019,-- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 190.686,06 EUR, čo predstavuje 95,32 % čerpanie.

k 31.12.2016

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 66.999,-- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 66.441,77 EUR,
čo je 99,17 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného úradu,
pracovníkov zásobovania vodou , materskej školy, školskej jedálne, hlavného obecného
kontrolóra.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 24.988,--,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 24.387,81
EUR, čo je 97,60 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 90.942,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 85.564,30 EUR,
čo je 94,09 % 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 5.940,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 5.495,09 EUR, čo
predstavuje 92,51 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 11.150,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 11.249,89
EUR, čo predstavuje 100,90 % čerpanie.

8

2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
7.240,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

6.847,13

94,57

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 7.240,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 6.847,13 EUR, čo predstavuje 94,57 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Technické zhodnotenie ČOV 10 b.j.
Z rozpočtovaných 2.200,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2.171,05 EUR,
čo predstavuje 98,68 % čerpanie.
b) Nákup priemyselných vodomerov 3 ks
Z rozpočtovaných 990,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 777,08 EUR, čo
predstavuje 78,49 % čerpanie.
c) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 1.500,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1.428,-- EUR,
čo predstavuje 95,20 % čerpanie.
d) Nákup počítača
Z rozpočtovaných 400,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2016 v sume 371,-- EUR, čo
predstavuje 92,75% plnenie.
e) Projekty k Zníženiu energetickej náročnosti KD ....
Z rozpočtovaných 2.150,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2016 v sume 2.100,-- EUR,
čo predstavuje 97,67% plnenie
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
20.600,--

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

19.301,46

93,70

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 20.600,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 19.301,46 EUR, čo predstavuje 93,70 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 20.600,-- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2016 v sume 19.301,46 EUR, čo predstavuje 93,70 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2016 obsahovú náplň
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
222.644,61

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

222.644,61

bežné príjmy RO

0,--

190.686,06

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

190.686,06

bežné výdavky RO

0,--

31.958,55
1.161,--

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

1.161,--

kapitálové príjmy RO

0,--

6.847,13

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

6.847,13

kapitálové výdavky RO

0,--

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku – zostatok fondu opráv + zostatok SF
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
Upravené hospodárenie obce - PREBYTOK

-5.686,13
26.272,42
-609,80

25.662,62
9.995,90
19.301,46
-9.305,56
233.801,51
216.834,65
16.966,86
-609,80
16.357,06

Prebytok rozpočtu v sume 26.272,42 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 v sume
609,80 €
-

tvorbu rezervného fondu 25.662,62 EUR

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 -9.305,56 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
-

rezervného fondu

--9.305,56 EUR
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V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene 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 so sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume: 293,73 €
b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke): 316,07 €
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a5 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších prepisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2016 vo výške 16.357,06 EUR.

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.
Evidencia Rezervného fondu

Účel
Začiatočný stav k 1.1.2016
Tvorba Rezervného fondu:
Uznesenie zastupiteľstva č. 10-15/4-2016
zo dňa 15. 4. 2016
Uznesenie zastupiteľstva č. 10-15/4-2016
zo dňa 15. 4. 2016
Čerpanie Rezervného fondu:
Uznesenie zastupiteľstva č. 23-1/4-2016
Uznesenie zastupiteľstva č. 23-1/4-2016
Uznesenie zastupiteľstva č. 30-8/7-2016
Uznesenie zastupiteľstva č. 30-8/7-2016
Uznesenie zastupiteľstva č. 40-30/9-2017
Konečný zostatok k 31.12.2016

schodok finančných
operácií
rozpočtové
hospodárenie - prebytok
PC starosta
projekty KD
priemyselné vodomery
kúpa pozemku
TZ ČOV 10 b.j.

Suma v Sk
3 669,92
-19 013,17

30 816,27
-371,00
-1 400,00
-777,08
-1 428,00
-2 171,05
9 325,89
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady na tvorbu a použite sociálneho fondu
v roku 2016.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1%
- ďalší prídel 0,25 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
200,50
556,86
139,21
0,--580,50
0,-0,-0,-316,07

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
Nájomné byty 8 b.j.
Účel
Suma v €
Začiatočný stav k 1.1.2016
217,48
Tvorba Fondu:
- 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
I.polrok 2016
326,22
II.polrok 2016
326,22
Spolu
652,44
Čerpanie Fondu:
oprava bytu 244/8 - konvektory
KDF 30214/2016
400,12
materiál na opravu bytu 244/5
VPD 50534/2016
7,04
konvektor 244/2
KDF 30293/2016
169,03
Spolu
576,19
Konečný zostatok k 31.12.2016
293,73
Nájomné byty 8 b.j. II.
Účel
Začiatočný stav k 1.1.2016
Tvorba Fondu:
- 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Spolu
Čerpanie Fondu:
odvodňovacie práce z dôvodu kokrých múrov
v byte č. 265/3 - zemné práce, kamenivo
konvektor 244/2
Spolu
Konečný zostatok k 31.12.2016

Suma v €
127,72

I.polrok 2016
II.polrok 2016

191,58
191,58
383,16

KDF 30211/2016
KDF 30212/2016

500,00
10,88
510,88
0,00
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Nájomné byty 10 b.j.
Účel
Začiatočný stav k 1.1.2016
Tvorba Fondu:
- 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Spolu
Čerpanie Fondu:
oprava bytu 241/2

Suma v €
174,40

I.polrok 2016
II.polrok 2016

261,60
261,60
523,20

VPD 50090/2016
materiál

697,60

Spolu
Konečný zostatok k 31.12.2016

697,60
0,00

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

1.606.026.70

1.568.528,25

Neobežný majetok spolu

1.571.763.29

1.525.862,77

0,--

0,--

1.501.599.73

1.455.699,11

Dlhodobý finančný majetok

70.163.66

70.163,66

Obežný majetok spolu

32.953.72

41.543,99

169.86

190,25

53.95

0,--

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

0,-7.210.02

7.653,59

25.319.89

33.700,15

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,--

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,--

Časové rozlíšenie

1.309.59

1.121,49
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

KZ k 31.12.2016 v EUR

1.606.026,70

1.568.528,25

276.569,32

289.133,79

Oceňovacie rozdiely

0,--

0,--

Fondy

0,--

0,--

Výsledok hospodárenia

276.569,32

289.133,79

Záväzky

490.560,03

470.783,32

1.179,32

955,99

0,--

0,--

455.965,53

438.766,59

31.739,50

31.060,74

1.675,68

0,--

838.897,35

808.611,14

Vlastné imanie
z toho :

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.

- voči bankám
- voči štátnym fondom
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- voči daňovému úradu
- iné záväzky – zábezpeky
- ostatné záväzky

0,-450.308,85
1.512,92
4.912,03
3.905,99
788,26
6.251,04
1.797,57

Stav úverov k 31. 12. 2016
Obec nemá žiadny úver
Obec v roku 2016
neuzatvorila žiadne zmluvy o úvere. Leasingu a pod., ktorými by zvýšila zadĺženosť obce.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácii

Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2016 obsahovú náplň
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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. 3/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Obecný športový klub
Hnilčík
Eurobus a. s.
Košice
CVČ pri ZŠ Nejedlého,
Sp. Nová Ves
CVČ Ing. Kožucha,
Spišská Nová Ves
CVČ ADAM, Spišská
Nová Ves
CVČ ZŠ Komenského,
Smižany

Na športovú činnosť
klubu
Dotácia na dopravu
Na činnosť a záujmové
vzdelávanie
Na činnosť a záujmové
vzdelávanie
Na činnosť a záujmové
vzdelávanie
Na činnosť a záujmové
vzdelávanie

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

2.390,--

2.390,--

0,--

398,28

398,28

0,--

43,33

43,33

0,--

173,31

173,31

0,--

129,99

129,99

0,--

86,67

86,67

0,--

K 31. 12. 2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2015
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2016 obsahovú náplň

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.

15

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2016 obsahovú náplň
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

OÚ SNV, odbor finančný Voľby NR SR 2016
- bežný výdavok
MDVaRR, Bratislava
Prenesený výkon CDaPK
- bežný výdavok
OÚ Košice, odbor ŽP
Prenesený výkon ŽP
- bežný výdavok
ÚPSVaR Sp. Nová Ves
Aktivačné práce §52
- bežný výdavok
MDVaRR, Bratislava
Prenesený výkon SÚ
- bežný výdavok
OÚ SNV, odbor CO
Skladník CO
- bežný výdavok
ÚPSVaR, Sp. Nová Ves
Dobrovoľnícka činnosť
§52a
- bežný výdavok
OÚ odbor školstva
Dotácia na predškolské
Košice
deti
- bežný výdavok
MV SR, Bratislava
Prenesený výkon REGOB
- bežný výdavok
MV SR, Bratislava
Prenesený výkon – register
adries
- bežný výdavok
c)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1.717,76

1.717,76

0,--

23,63

23,63

0,--

50,--

50,--

0,--

1.610,40

1.610,40

0,--

508,71

508,71

0,--

82,67

82,67

0,--

67,75

67,75

0,--

597,--

597,--

0,--

180,51

180,51

0,--

26,60

26,60

0,--

-5-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2016 obsahovú náplň
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Pre túto položky nemá účtovná jednotka v roku 2016 obsahovú náplň
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Účtovná jednotka v účtovnom roku 2016 neuplatňovala programy v rozpočtu obce .

13. Návrh uznesenia
Uznesenie č. 26-21/4-2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za 2016
Uznesenie č. 27-21/4-2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.

Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

II.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 16.357,06 EUR.
Tvorba a požitie peňažných fondov konkrétne:
: 9.325,89 €
a). počiatočný stav RF k 1. 1. 2016
b). tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 : 16.357,06 €
c). konečný stav
: 25.682,95 €

III.

Hospodársky výsledok – zisk za rok 2016 vo výške 14.751,81 € so sledovaním
na účte 428 ÚZ 16 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za r. 2016.

Uznesenie č. 28-21/4-2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Správu audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia
obce za rok 2016.

Vypracovala: Novottová Katarína

Predkladá: Vladimír Fabian
Starosta obce

V Hnilčíku dňa 21. 4. 2017
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