Záverečný účet Obce
Ostratice
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016

Predkladá: Anna Marková
Spracoval: Ján Podoba
V Ostraticiach dňa 31.03.2017
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa
Záverečný účet schválený OZ dňa 29.06.2016, uznesením č. 11/16

1

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií

9.

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

10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

1. Rozpočet obce na rok 2016
Programový rozpočet príjmov a výdavkov obce bol vnútorne členený na časť, ktorá obsahuje bežné
príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a výdavky
(kapitálový rozpočet) a na časť, ktorá obsahuje finančné operácie.
Rozpočet bol schválený 14.12.2015, uznesením č. 7/16/B/3 ako vyrovnaný.
1. zmena bola schválená 07.04.2016, uznesením č. 9/16/B/5
2. zmena bola schválená 29.06.2016, uznesením č. 11/16/B/4
3. zmena bola schválená 21.09.2016, uznesením č. 12/16/B/8
4. zmena bola schválená 16.12.2016, uznesením č. 14/16/B/2
Rozpočet obce k 31.12.2016 v €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavkové operácie
Rozpočet obce

Rozpočet
schválený
495 488

Rozpočet
po zmenách
599 619

381 670
0
113 818
495 488

426 212
59 589
113 818
557 453

383 034
86 500
25 954
0

397 916
133 500
26 037
+ 42 166

Obec v priebehu rozpočtového roka sledovala vývoj príjmov a výdavkov bežného rozpočtu s cieľom
zabezpečiť jeho vyrovnanosť ku koncu rozpočtového a kalendárneho roka. Prednostne obec
zabezpečovala krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývali z plnenia ustanovených zákonmi.
Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do
záverečného účtu obce. Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov
k zriadeným právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtom vyšších územných celkov.
Podkladom pre zostavenie záverečného účtu obce sú ročné účtovné a finančné výkazy spracované
v rámci ročnej účtovnej závierky v metodike platnej rozpočtovej klasifikácie. Ročná účtovná závierka
za rok 2016 bola zostavená podľa platných zásad pre ročnú účtovnú závierku ustanovených príslušnými
opatreniami ministerstva pre obce účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Pre predkladanie údajov
účtovných a finančných výkazov bol pre rok 2016 záväzný pokyn Ministerstva financií Slovenskej
republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27059/2008-311, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny
predkladania údajov na hodnotenie verejnej správy v znení neskorších predpisov a pokyn k predkladaniu
ročných údajov prostredníctvom portálu DataCentrum cez RIS.
Obec predložila účtovné a finančné výkazy za rok 2016 vrátane poznámok v stanovenom termíne,
obsahu aj v stanovených nadväznostiach a tieto boli po vykonaní všetkých kontrol odoslané
prostredníctvom portálu DataCentrum cez RIS..
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok 2016
599 619

Skutočnosť k 31.12.2016
542 265,92

% plnenia
90,44

Skutočnosť k 31.12.2016
427 676,67

% plnenia
100,34

1) Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2016
426 212

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie najdôležitejšie príjmy obce v roku 2016 boli daňové
a nedaňové príjmy, ktoré sa ďalej členili podľa ich zdroja v zmysle platnej legislatívy na príjmy zo
štátneho rozpočtu kód 111, prostriedky z Európskeho sociálneho fondu kód 1AC2 a príjmy z vlastných
zdroj kód 41, prostriedky VÚC kód zdroja 11H,Transfery a Iné zdroje kód zdroja, 71
Príjmy obce v roku 2016 tvorili:
-

-

výnosy miestnych daní a poplatkov podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení platných
predpisov,
nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce podľa
zákona
výnosy z finančných prostriedkov obce,
podiely na daniach v správe štátu podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve,
dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade
so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2016,
ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2016,
dotácie na prenesený výkon štátnej správy, účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného
celku.

Vlastné príjmy
Daňové príjmy – sú stanovené podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu
činnosti, ktorá vytvára záväzok. Daňové príjmy vybraté na základe spojenia niekoľkých daňových
základov sa priradili k dani z prevládajúceho daňového základu.
Daňové príjmy sú v roku 2016 účtované pod zdrojom 41 – vlastné zdroje rozpočtu.
Z daňových príjmov najdôležitejším príjmom v roku 2016 bol – výnos dane z príjmov poukázaný pod
položkou 111 003 na účet obce vo výške 206 268,98 € v dvanástich pravidelných intervaloch a v rôznych
v nasledovných čiastkach:
Obcou vyberané daňové príjmy v roku 2016 boli:
- položka 121 001 daň z pozemkov členená v obci na daň vybratá od právnických osôb a daň
vybratá od fyzických osôb. Táto daň v roku 2016 činila spolu: 27 547,13 €.
- Položka 121 002 daň zo stavieb taktiež členená na daň vybratú od právnických osôb a daň
vybratú od fyzických osôb. Na tejto dani sa v roku 2016 vybralo celkom 10 107,99 €.
- Položka 121 003 daň z bytov vo výške 62,26 €.
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-

-

Dane za špecifické služby boli pod položkou 133 001 – daň za psa. Táto daň v roku 2016 činila
1 073,00 €. Položka 133 013 – daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane
poplatku za uloženie odpadov bolo vo výške 13 554,45 €.
Sankcie uložené v daňovom konaní vo výške 112,90 €.

Nedaňové príjmy – túto kategóriu tvorili v roku 2016 príjmy z vlastníctva majetku, príjmy z prenájmu
a príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb.
Obcou vyberané nedaňové príjmy v roku 2016 boli:
- položka 212 003 – prenajaté budovy a objekty v roku 2016 činila 33 664,15 €.
- ostatné poplatky 221 004 - vo výške 1 756,43 €.
- položka 222 003 – pokuty penále za porušenie vo výške 20,00 €.
- položka 223 001 – za predaj služieb ako sú napríklad relácie v miestnom rozhlase, práce, za
služby domu smútku, cintorínske poplatky, poplatky za VHP, úhrada poisťovne za poistnú
udalosť – krádež kamier a pod. v roku 2016 činila 28 451,12 €.
- položka 223 002 - poplatok za materskú školu a ŠKD bol 1 083,00 €.
- položka 243 – úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 6,75 €.
- Spolu príjmy pod kódom zdroja 41 –vlastné príjmy činili za rok 2016 spolu 323 708,16 €.
- Z toho daňové príjmy boli 258 726,71 €
- nedaňové príjmy boli 64 981,45 €
Kód zdroja 11H spolu 500,-- €
- prostriedky VÚC na usporiadanie Festivalu DH
Kód zdroja 71
- od sponzorov na usporiadanie Festivalu DH

50,-- €

1.300,– €

Príjmy zo štátneho rozpočtu
Kód zdroja 111
V roku 2016 mala obec príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme transferov v rámci verejnej
správy 312 012 na prenesené kompetencie a na originálne kompetencie. Tieto príjmy boli v súlade
so Zák. 597/2003 Z. z. Tvorili normatívny a nenormatívny príspevok z kapitole Ministerstva
školstva zriaďovateľovi školy. Normatívny príspevok pre školu na rok 2016 bol daný počtom žiakov
a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka, pričom
normatív bol súčtom mzdového a prevádzkového normatívu.
Tieto príjmy sú chápané ako príjmy na prenesené kompetencie na činnosť ZŠ.
ZŠ je bez právnej subjektivity.
Rozdelenie podľa kódu zdroja 111:
- príjmy na stravu žiakov
289,67 €
- vzdelávacie poukazy
830,80 €
- školské potreby
66,40 €
- normatívne príjmy ZŠ (mzdy, odvody, prevádzkové nákl.
60 390,00 €
- príspevok na predškolskú výchovu
1 085,00 €
- žiaci zo sociálne znevýhod. prostredia
218,00 €
- príjmy na výkon stavebný
778,41 €
- príjmy na úseku hlásenia pobytu občanov
286,81 €
- príjmy na životné prostredie
78,29 €
- odmena skladníka CO
192,80 €
- voľby
679,60 €
- ÚPSVR na zamestnanosť a AČ
6 814,48 €
______________________________________________________________________________

Príjmy kód zdroja 111 spolu:

71 710,26 €
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Prostriedky z Európ. soc. fondu:
Kód zdroja 1AC2
- Príjem na aktivačnú činnosť a dobrovoľnícku činnosť a vytvorenie
pracovného miesta v MŠ vo výške

25 125,06 €

Príjmy kód zdroja 1AC2 spolu

25 125,06 €

Kód zdroja 11H
- dotácia na Festival DH od VÚC Trenčín

500,00 €

Príjmy kód zdroja 11H spolu:

500,00 €

Spolu tuz. bežné transfery na rok 2016 boli vo výške

97 335,32 €

Spolu bežné príjmy vo výške
2) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
59 589

422 343,48 €

Skutočnosť k 31.12.2016
59 589,25

Kapitálové príjmy pod kódom zdroja 41 vo výške
- príjem z predaja pozemkov 36 928,00 €

% plnenia
100

36 928,00 €

Kapitálové príjmy pod kódom zdroja 111 vo výške 22 661,25 €
- vrátená DPH z MF za vybudovaný Digitálny kamerový systém 22 661,25 €

Spolu kapitálové príjmy vo výške
3) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
113 818

59 589,25 €

Skutočnosť k 31.12.2016
55 000

% plnenia
48,32

4) Mimorozpočtové príjmy a výdaje:
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
0
5 333,19

% plnenia
0

- zostatok roku 2015

- platby za stravu v školskej jedálni

Rekapitulácia príjmov za rok 2016 (v €)
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Mimorozpočtové príjmy

Príjmy obce celkom

422 343,48
59 589,25
55 000,00
5 333,19

542 265,92 EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok 2016
557453

Skutočnosť k 31.12.2016
502 267,48

% plnenia
101,45

Výdavky obce v roku 2016 boli v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a uhrádzali sa
z neho:
-

-

záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinnosti ustanovených predpismi,
výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov
výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
výdavky spojené so správou, s údržbou a so zhodnocovaním majetku obce a majetku iných
osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
výdavky na záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo vyšším územným celkom na
zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce, vrátane záväzkov vzniknutých zo
spoločnej činnosti
výdavky z finančných činností,
výdavky súvisiace s obhospodarovaním cenných papierov obce.

Kategória bežných výdavkov zahŕňala platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, energie,
materiál, cestovné výdavky, telekomunikácie, údržby a opravy. Táto kategória zahŕňala aj výdavky na
obstaranie samostatných hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné
technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je 1.700,– € a nižšia a prevádzkovo-technické
funkcie kratšie ako jeden rok alebo dlhšie ako jeden rok. Patrili sem aj transfery právnickým osobám
tuzemským a tiež jednotlivcom a skupinám vo forme príspevkov alebo členského. Do kategórie
kapitálových výdavkov zahŕňala obec výdavky na obstaranie samostatných hnuteľných vecí s vyššou
vstupnou cenou ako je 1.700,– €. Finančné výdavky tvorili splátky úverov.
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2016
397 916

Skutočnosť k 31.12.2016
343 139,94

% plnenia
86,23

Bežné výdavky boli financované zo štátneho rozpočtu kód zdroja 111, z Európskeho sociálneho fondu
kód zdroja 1AC2 a z vlastných prostriedkov kód zdroja 41, Transfery od subjektov VS s kódom zdroja
11H a Iné zdroje kód zdroja 71.

Výdavky na financované zo štátneho rozpočtu a EÚ
Sú to predovšetkým výdavky na civilnú ochranu, činnosti súvisiace so životným prostredím, výdavky
na školské potreby, stravné žiakov dávky v hmotnej núdzi, predškolská výchova:
Kód zdroja 111
- učebné pomôcky
- stravovanie
- odmena skladníka CO
- hlásenie pobytu občanov
- transfer KSÚ
- predškolská výchova
- transfer na ŽP
- voľby
- vzdelávacie poukazy
- žiaci zo soc. znev. prostr.

66,40
289,67
192,79
286,81
778,41
1 085,00
78,29
679,60
830,80
218,00
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- príspevok na učebnice ZŠ
- príspevok na školu v prírode ZŠ
- ÚPSVR na zamestnanosť a AČ

30,00
2 300,00
4 910,31

Základná škola
Základná škola je bez právnej subjektivity. Boli to výdavky na mzdy, odvody, energie, materiál,
služby, poplatky ...
- tarifné platy, základné mzdy
27 341,63
- príplatky
2 101,98
- odmeny
3 200,00
- zdravotné poistenie
3 264,38
- sociálne poistenie
9 059,99
- cestovné
23,79
- energie
3 141,41
- vodné
231,07
- poštovné, telefón
166,07
- všeobecný materiál
1 795,14
- knihy, časopisy, učebné pomôcky
15,00
- rutinná a štandardná údržba
35,00
- všeob. služby
3 573,48
- poplatky
44,12
- poistné
283,64
- prídel do SF
340,64
- odmeny mimo prac. Pomer
3 295,68
- bežné transfery na nemocenské dávky
146,98
spolu
58 060,00

Spolu kód zdroja 111

69 806,08 €

Spolu kód zdroja 1AC2
- ÚPSVR na zamestnanosť a Dobrovol. činnosť

Kód zdroja 11H
- festival DH – dotácia VÚC

500,--

Kód zdroja 71
- festival DH – sponzorstvo

Bežné transfery spolu:

26 799,17 €

1 300,--

98 405,25 €

Výdavky financované zo zdroja 41
Z vlastných zdrojov obec financoval potreby vyplývajúce z jej základnej úlohy, ktorou je
starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby jej obyvateľov. Ide predovšetkým o výdaje na výkon
samosprávy, materskej školy, školskej jedálne, na kultúru, cintoríny, domy smútku, odstraňovanie
a nakladanie s odpadom, údržba verejných priestranstiev, verejné osvetlenie, miestny rozhlas,
starostlivosť o dôchodcov. Sú to výdavky na údržbu, správu, zhodnocovanie majetku, sociálne pomoci,
a pod. Bežné výdavky čerpané z vlastných zdrojov obec čerpala v nasledovnej štruktúre:

8

- tarifné platy, základné plat
- príplatky
- odmeny
- poistné do zdravot. poisťovní
- poistné do sociálnej poisťovne
- na tuzemské cestovné
- na energie
- na vodné, stočné
- na poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- na knihy, časopisy, zbierky zákonov
- prac. odevy a pomôcky
- paliva
- na reprezentačné účely
- na údržbu výpočtovej techniky
- nájomné
- na školenia, kurzy, semináre
- konkurzy a súťaže
- na všeobecné služby dodávateľským spôsobom
- na špeciálne služby
- na poplatky za vedenie účtov
- na stravovanie
- poistné
- na prídel do sociálneho fondu
- ROEP
- na odmeny – poslanci, komisie
- na odmeny zamestnancom
- dane
- bežné transfery príspevkovej organizácií
- na transfery občianskym združeniam
- transfery neziskovým organizáciám
- bežné transfery jednolivcovi
- transfer na nemocenské dávky
- splácanie úrokov

82 740,06
7 329,62
1 845,71
11 022,73
22 756,39
2 920,10
19 758,41
611,50
1982,79
12 053,58
256,60
38,10
517,54
1 480,31
191,02
1,00
166,00
844,53
40 422,81
11 910,40
2 229,66
1 490,23
1 947,37
1 234,76
262,13
1 061,20
4 647,65
0,31
173,10
581,30
500,00
417,00
160,50
5 283,02

Výdavky z vlastných zdrojov kód zdroja 41:

238 837,43

Bežné výdavky spolu:

337 242,68 €

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
133 500

Skutočnosť k 31.12.2016
133 500,75

% plnenia
100

Kapitálové výdavky boli kryté prostr. ŠR, vlastnými zdrojmi, prebytkom z hospodárenia roku 2015.
Na rekonštrukciu Materskej školy boli použité prostriedky z rezervného fondu.
- Kapitálové transfery: 80 000,00 €
-Vlastné zdroje:

55 500,75 €
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- výstavba Multifunkčného ihriska – kód zdroja 111
- výstavba Multifunkčného ihriska – kód zdroja 41
- rekonštrukcia materskej školy- kód zdroja 111
- rekonštrukcia materskej školy – kód zdroja 41
- nákup pozemkov – kód zdroja 41
- projektová dokument. DS, centrum obce– kód zdroja 41
- projektová dokumentácia KD – kód zdroja 41
- projektová dokument. DS, centrum obce – kód zdroja 41
- nákup kosačky – kód zdroja 41

Kapitálové výdavky spolu

40 000,-10 277,91
40 000,00
4 913,44
24 139,40
4 080,00
2 900,00
2 200,00
4 990,00

133 500,75 €

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
26 037

Skutočnosť k 31.12.2016
26 036,79

% plnenia
100

Finančné výdavky boli financované:
- z rozpočtu obce na splátku úverov - kód zdroja 41

26 036,79

Finančné výdavkové operácie spolu:

26 036,79 €

4) Mimorozpočtové príjmy a výdaje:
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
0
5 897,26

% plnenia
0

- nákup potravín pre školskú jedáleň

Výdavky spolu:

502 677,48 €

Rekapitulácia výdavkov za rok 2016 /v €/
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavkové operácie
Výdavky spolu:

341 139,94
133 500,75
26 036,79
502 677,48
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
427 676,67

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

323 708,16

343 139,94

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

238 837,43

+84 476,73
59 589,25

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

36 928,00

133 500,75

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

53 500,75

+10 565,23
0
+ 10 565,23

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

55 000,00

Výdavky z finančných operácií

26 036,79

28 963,21
542 265,92
502 677,48
39 588,44
0
39 588,44

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 10 565,23 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 10 565,23 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 28 963,21 EUR, bol krytý z bežných príjmov roka 2015.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2014 uzn. 4/1/B 30.06.2015
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
0
1 880,13
1 880,13
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- uznesenie č. 29.06.2016, č. 11/16/B/
- riešenie havarijného stavu materskej školy
KZ k 31.12.2016

0

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel – 1,5
Úbytky - závodné stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
0
1 575,40
822,32
753,08
0

%

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

Majetok spolu

2 830 307,21

2 839 243,20

Neobežný majetok spolu

2 665 992,23

2 687 631,91

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

2 511 326,83

2 532 966,51

Dlhodobý finančný majetok

154 665,40

154 665,40

Obežný majetok spolu

163 492,57

150 584,93

17,94

161,05

3 790,47

2 440,34

159 684,16

147 983,54

0

0

0

0

822,41

1 026,36

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

ZS k 1.1.2016

KZ k 31.12.2016

2 830 307,21

2 839 243,20

272 635,56

432 658,01

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

Fondy

0

Výsledok hospodárenia

272 635,56

432 658,01

Záväzky

647 683,08

532 058,25

400,00

400,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

80 000,00

0

Dlhodobé záväzky

549 429,60

476 877,74

Krátkodobé záväzky

8 286,59

51 968,06

Bankové úvery a výpomoci

9 566,89

2 812,45

1 909 988,57

1 874 526,94

z toho :
Rezervy

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- rekonštrukcia verej. Osvetlenia
- voči ŠFRB
P.
č.
2.
4.

Prijatý úver
OTP banka, a.s.
ŠFRB

Zabezpečenie
úveru
Bianco zmenka

9 566,89 €
7 792,19 €
23 441,59 €
496 160,09 €
Zostatok
k 31.12.2014
2 812,45
476877,74

Účty tr. 500 – náklady

533 938,66

Účty tr. 600 – výnosy

691 352,58

Výsledok hospodárenia:

Splatnosť
30.05.2017
15.06.2038

+ 157 413,92 €

8. Hospodárenie 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.
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Obec v roku 2016 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

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
- obec je zriaďovateľom Základnej školy a Materskej školy bez právnej subjektivity

b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1ÚPSVR
ÚPSVR
ÚPSVR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MDV a RR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR

c)

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Školské potreby – hmotná núdza
Stravné – hmotná núdza
Na zamestnanosť a dobrovoľnícku činnosť
voľby
Odmena skladníka CO
Register obyvateľstva
Životné prostredie
Stavebná činnosť
Predškolská výchova
Vzdelávacie poukazy
Sociálne znevýhodnené prostredie detí ZŠ
Základná škola NFP

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-366,40
289,67
31 939,54
679,60
192,80
286,81
78,29
778,41
1085,00
830,30
218,00
60 390,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-466,40
289,67
33 909,10
679,60
192,80
286,81
78,29
778,41
1085,00
830,30
218,00
60 390,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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0
0
1 969,56
0
0
0
0
0
0
0
0
0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky od iných obcí.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

TSK–Festival Dychových hudieb

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

500,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

500,00

Rozdiel
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemala v roku 2016 vytvorený programový rozpočet.
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Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Ostratice
k záverečnému účtu obce za rok 2016
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016:
a) bez výhrad

3. Prebytok rozpočtu v sume 10 565,23 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 10 565,23 EUR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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