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Záverečný účet obce za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č. 120.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.03.2016 uznesením č. 155
- druhá zmena schválená dňa 30.03.2016 uznesením č. 156
- tretia zmena schválená dňa 30.03.2016 uznesením č. 158
- štvrtá zmena schválená dňa 17.06.2016 uznesením č. 181
- piata zmena schválená dňa 06.10.2016 uznesením č. 188
Priebežne bol rozpočet obce upravovaný počas roka rozpočtovými opatreniami starostu obce v počte
74.
Rozpočet obce k 31.12.2016

910 137,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 065 284,00

899 137,00
0,00
0,00
11 000,00
910 137,00

992 225,00
29 458,00
23 724,00
19 877,00
1 065 284,00

377 623,00
0,00
49 024,00
483 490,00
0,00

395 438,00
108 773,00
49 024,00
512 049,00
0,00

Schválený
rozpočet
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 subjektvitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 065 284,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 044 481,37

98,05

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 065 284,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1 041 562,29 EUR, čo predstavuje 97,77 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
992 225,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

969 144,74

97,67

Z rozpočtovaných bežných príjmov 992 225,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
969 144,74 EUR, čo predstavuje 97,67 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
471 569,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

478 604,23

101,49

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 420 056,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 429 385,42 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,22 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 32 743,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 32 234,28 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,45 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 648,38 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 25 424,51 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 161,39
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 31 799,51 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
434,77 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 942,29
EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 843,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,23 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa
v sume 183,01 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 70,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 70,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za
nevýherné hracie prístroje.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 17 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 16 071,03 EUR, čo
predstavuje plnenie na 90,03 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 12 533,96 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
59 924,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

57 131,05

95,34

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 28 793,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 29 366,44 EUR, čo
je 101,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
4 335,08 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 25 031,36 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 542,60 EUR, čo je
68,13 % plnenie.
Pokuty a penále za porušenie predpisov:
Z rozpočtovaných 69,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 68,62 EUR, čo je 99,45
% plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – služby spojené s nájmom,
stočné, stravné:
Z rozpočtovaných 25 833,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 24 143,02 EUR, čo
je 93,45 % plnenie.
Z účtov finančného hospodárenia
Úroky z účtov obce:
Z rozpočtovaných 24,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10,37 EUR, čo je 35,76
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 263,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 262,94

99,99

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 263,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 262,94. EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 459 469,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
432 146,52 EUR, čo predstavuje 94 05 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo životného prostredia
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Suma v EUR
187,42
1 008,96
4 103,17
477,18
10,60
13 596,00
372 037,00
1 344,78
62,47
135,25

Účel
skladník CO
voľby do NR SR
PK - matrika
PK - register obyvateľov
PK – register adries
PK – školský úrad
PK – základné školstvo
PK – stavebný poriadok
PK – úsek dopravy
PK – starostlivosť o životné prostredie

5

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

948,41 aktivácia nezamestnaných
2 885,62 prevádzka chráneného pracoviska
16 981,74 podpora vytvorenia pracovného miesta

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

448,20 podpora výchovy k plneniu školských

pre znevýhodnených UoZ

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

2 545,21

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

282,20

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo životného prostredia
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

povinností
podpora
výchovy
k stravovacím
návykom
zabezpečenie
výkonu
osobitného
príjemcu

12 143,60 dávky osobitnému príjemcovi
727,77 za separovaný odpad
2 220,94 zabezpečenie zásahu schopnosti DHZO

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
29 458,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

28 412,20

96,45

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 29 458,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 28 412,20 EUR, čo predstavuje 96,45 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 29 458,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 28 412,20 EUR, čo
predstavuje 96,45 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií

Suma v EUR
Účel
9 000,00 oddychovo-relaxačné miesta – detské

Ministerstvo vnútra

10 000,00

Ministerstvo dopravy, výstavby a RR

ihriská
dopravná bezpečnosť – priechody pre
chodcov

9 412,20 územný plán obce

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
23 724,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

24 712,02

104,16

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 23 724,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 24 712,02 EUR, čo predstavuje 104,16 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 155 zo dňa 30.03.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 3 128,00 EUR. Skutočné plnenie bolo v sume 3 128,00 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 156 zo dňa 30.03.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 2 694,00 EUR. Skutočné plnenie bolo v sume 1 693,69 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 181 zo dňa 17.06.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v 8 121,00 EUR. Skutočné plnenie bolo v sume 8 121,00 EUR.
V roku 2016 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 81,30 EUR na dopravné žiakov ZŠ
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-

nevyčerpané prostriedky ŠR v sume 9 700,00 EUR na rozšírenie kanalizácie do rómskej
osady Čurek
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Ako iné príjmové finančné operácie boli prijaté prostriedky z finančných zábezpek nových
nájomníkov bytového domu č. s. 296 v sume 1 404,52 EUR a do príjmov bol zapojený aj
zostatok podnikateľského účtu obce k 31.12.2015 v sume 583,51 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
19 877,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

19 876,84

99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov Základnej školy s materskou školou Hniezdne vo výške 19
877,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 19 876,84 EUR, čo predstavuje 99,99 %
plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0,00

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované a nebolo na nich vykázané ani čerpanie.
Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

2 335,57

Základná škola s materskou školou Hniezdne vykázala príjmové finančné operácie zo zapojenia
zostatku účtu školy k 31.12.2015 v sume 2 335,57 EUR.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 065 284,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

1 041 376,70

98,05

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 065 284,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1 041 376,70 EUR, čo predstavuje 97,76 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
395 438,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

371 652,44

93,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 395 438,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 371 652,44 EUR, čo predstavuje 93,99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 132481,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
130 051,77 EUR, čo je 98,17 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 49 065,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
46 785,30 EUR, čo je 95,35 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 194 326,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
177 012,42 EUR, čo je 91,09 % 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 výdavkov 5 848,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
5 846,19 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 13 718,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
11 956,76 EUR, čo predstavuje 87,16 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
108 773,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

108 773,86

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 108 773,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 108 773,86 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2016

8

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Obstaranie územného plánu obce
Z rozpočtovaných 15 190,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 15 190,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Vybudovanie priechodov pre chodcov na ceste I/77
Z rozpočtovaných 18 121,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 18 122,53
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) rekonštrukcia cesty na Novej štvrti
Z rozpočtovaných 35 580,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 35 580,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
d) rozšírenie kanalizácie do rómskej osady Čurek a dobudovanie vetvy kanalizácie v centre
obce
Z rozpočtovaných 22 244,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 22 243,78
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
e) Oddychovo-relaxačné miesta – detské ihriská
Z rozpočtovaných 11 344,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 11 343,69
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
49 024,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

49 042,19

100,04

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 49 024,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 49 042,19 EUR, čo predstavuje 100,04 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 49 024,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 49 023,48 EUR, čo predstavuje
100,00 %.
Ostatné výdavkové finančné operácie predstavujú kurzové rozdiely pri nákupe v cudzej mene
v sume 18,71 EUR a to: v hlavnej činnosti 3,48 EUR a v podnikateľskej činnosti 15,23 EUR.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
512 049,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

511 923,44

99,98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov Základnej školy s materskou školou Hniezdno vo výške
512 049,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 511 923,44 EUR, čo predstavuje
99 ,98 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2016
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Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

0,00

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované a nebolo na nich vykázané ani čerpanie.

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
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
989 021,58
969 144,74
19 876,84

883 575,88
371 652,44
511 923,44

105 445,70
28 412,20
28 412,20
0,00

108 773,86
108 773,86
0,00

-80 361,66
25 084,04
845,30
24 238,74

Príjmové finančné operácie

27 047,59

Výdavkové finančné operácie

49 042,19

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

-21 994,60
1 044 481,37
1 041 391,93
3 089,44
845,30
2 244,14

Prebytok rozpočtu v sume 25 084,04 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 zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 24 238,74 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
24 238,74 EUR.
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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 -21 994,60 EUR, navrhujeme vysporiadať z :
- rezervného fondu
21 994,60 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 104,50 EUR a to na prenesený výkon
v oblasti školstva
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 740,80 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
2 244,14 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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 155 zo dňa 30.3.2016 – rozšírenie
kanalizácie do Čurku
- uznesenie č. 156 zo dňa 30.3.2016 – oddychovorelaxačné miesta v obci
- uznesenie č. 181 zo dňa 17.6.2016 – priechody
pre chodcov
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky krytie rozdielu
finančných operácií
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
8 608,55
33 788,61
0,00
0,00
3 128,00
1 693,69
8 121,00
0,00
26 888,40
2 566,07

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje smernica.
Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2016
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
594,73
1 503,38
0,00
0,00
1 116,46
254,00
0,00
0,00
727,65

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.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu kotlov – byt A/2, B/8
- na kontrolu, revíziu a čistenie komínov a dymovodov
- maliarske a natieračské práce vr. DPH
- ventil s filtrom – byt B/8

KZ k 31.12.2016

Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2016
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23 136,44
3 930,08
42,92
240,00
2 903,96
2,40
23 877,24
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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 subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

8 935 775,11
8 771 903,66

8 915 729,57
8 788 187,77

1 560,00
8 566 250,43
204 093,23
161 893,61

16 750,00
8 567 344,54
204 093,23
124 892,24

37 858,66
15 474,36
0,00
34 740,47
73 820,12
0,00
0,00
1 977,84

33 633,90
19 042,76
0,00
20 956,84
51 2583,74
0,00
0,00
2 649,56

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2016

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

8 935 775,11
6 560 717,70

8 915 729,57
6 596 762,78

0,00
0,00
6 560 717,70
776 118,47

0,00
0,00
6 596 762,78
719 393,15

3 821,39
9 465,75
384 259,32
46 559,04
332 012,97
1 598 938,94

4 013,39
0,00
366 538,21
49 022,38
299 819,17
1 599 573,64
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky - SF, rezervy
- iné záväzky – prijaté preddavky,
finančné zábezpeky
Záväzky spolu k 31.12.2016

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

7 624,35
8 296,01
7 456,36
3 375,53
0,00
299 819,17
373 199,16
4 741,04
14 881,53

5 931,00
8 296,01
7 456,36
3 375,53
0,00
299 819,17
373 199,16
4 741,04
14 881,53

1 693,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

719 393,15

717 699,80

1 693,35

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Prima banka
ŠFRB

Účel

inv. výstavba
inv. výstavba

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

444 176,00
541 791,14

32 000,00
17 023,48

8 068,44
3 888,32

299 176,00
373 199,16

Rok
splatnosti

r. 2024
r. 2036

V roku 2009 poskytla obci Dexia banka Slovensko (v súčasnosti Prima banka Slovensko a.s.)
úver na výstavbu Domu smútku. Splátky istiny úveru a úroky obec uhrádza mesačne.
Obec v roku 2006 uzatvorila so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o štátnej pomoci
formou úveru na výstavbu bytového domu - 16-b.j. Splátky úveru a úroky sú realizované
mesačne vo výške 1 742,65 eur.
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 2015:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
960 456,99 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 279 735,00 EUR
Spolu
1 240 191,99 EUR
- z toho 60 %
744 115,19 EUR
- z toho 25 %
310 047,99 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
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
Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2016

299 176,00 EUR
373 199,16 EUR
672 375,16 EUR
373 199,16 EUR
299 176,00 EUR
14

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

299 176,00

1 240 191,99

24,12 %

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)

60 980,24

1 240 191,99

4,91 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Hniezdne nemá zriadené príspevkové organizácie.

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. 1/2008 o dotáciách, 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

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-2Gréckokatolícka charita Prešov – bežné výdavky na
Dom sv. Anny v Starej Ľubovni
Mesto Stará Ľubovňa – bežné výdavky na CVČ
Odborový zväz polície v Starej Ľubovni – bežné
výdavky na zakúpenie makety policajného vozidla
Mesto Stará Ľubovňa – kapitálové výdavky na
rekonštrukciu cesty na Továrenskej ulici v Starej
Ľubovni

664,00

664,00

0,00

469,26
200,00

469,26
200,00

0,00
0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2008
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
V roku 2016 vykonávala Obec Hniezdne podnikateľskú činnosť na základe živnostenského
oprávania vydaného Okresným úradom v Starej Ľubovni, odborom živnostenského podnikania
zo dňa 25.10.2004, reg. číslo 710-6885. Túto činnosť vykonávala na úseku hospodárenia
v lesoch.
V roku 2016 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
208 432,71 EUR
Celkové výnosy
202 153,53 EUR
Hospodársky výsledok - strata
6 279,18 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2016
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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

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

Základná škola s materskou školou
Hniezdne

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

135 950,12

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

135 929,11

21,01

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou
Hniezdne

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

372 118,30

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

372 013,80

104,50

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo životného prostredia
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2016

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 )

skladník CO
voľby do NR SR
PK - matrika
PK - register obyvateľov
PK – register adries
PK – školský úrad
PK – základné školstvo
PK – stavebný poriadok
PK – úsek dopravy
PK – starostlivosť o životné
prostredie
aktivácia nezamestnaných
prevádzka chráneného pracoviska

187,42
1 008,96
4 103,17
477,18
10,60
13 596,00
372 037,00
1 344,78
62,47
135,25

187,42
1 008,96
4 103,17
477,18
10,60
13 596,00
372 932,50
1 344,78
62,47
135,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,50
0,00
0,00
0,00

948,41
2 885,62

948,41
2 885,62

0,00
0,00

-5-
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Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo životného prostredia

c)

podpora vytvorenia pracovného
miesta pre znevýhodnených UoZ
podpora
výchovy
k plneniu
školských povinností
podpora výchovy k stravovacím
návykom
zabezpečenie výkonu osobitného
príjemcu
dávky osobitnému príjemcovi
za separovaný odpad

16 981,74

16 981,74

0,00

448,20

448,20

0,00

2 545,21

2 545,21

0,00

282,20

282,20

0,00

12 143,60
727,77

12 143,60
727,77

0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2016 poskytla do rozpočtu iných obcí finančné prostriedky na záujmové
vzdelávanie detí a združila finančné prostriedky na rekonštrukciu cesty na ulici Továrenskej:
Obec
Mesto Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

469,26
2 000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

469,26
2 000,00

-4-

0,00
0,00

Obec v roku 2016 neprijala do svojho rozpočtu finančné prostriedky od iných obcí.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2016 neposkytla do rozpočtu VÚC a ani neprijala od VÚC žiadne finančné
prostriedky.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 17.12.2013 č. 8/2013,
bod F./1 neuplatňuje od 1.1.2014 program obce v rozpočte Obce Hniezdne.

Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2016
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Príloha záverečného účtu:
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 za Obec Hniezdne
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12 za Základnú školu
s materskou školou Hniezdne
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