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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 bol vyrovnaný. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015  uznesením č. 5f/2015 
Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 
 

- zmena   schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 6e/2016 
 
 
 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2016  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 984 744,00 1 150 246,00 
z toho :   
Bežné príjmy 717 843,00 794 363,00 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 
Finančné príjmy 259 401,00 336 215,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 7 500,00 19 668,00 
Výdavky celkom 703 800,00 836 758,80 
z toho :   
Bežné výdavky 248 978,00 243 341,00 
Kapitálové výdavky 0,00 30 293,00 
Finančné výdavky 6 663,00 6 663,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 448 159,00 556 461,80 
Rozpočet  obce + 280 944,00 + 313 487,20 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 
 
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

1 150 246,00 1 158 520,50 100,72 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 150 246 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
1 158 520,50 EUR, čo predstavuje  100,72 % plnenie.  
 
 
1. Bežné príjmy 
 
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

794 363,00 796 216,67 100,23 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 794 363 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
796 216,67 EUR, čo predstavuje  100,23 % plnenie.  

 
 
 
a) daňové príjmy  

 
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

332 197,00                   330 550,14 99,50 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 294 581 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 295 024,44 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100,15 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 25 362 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 24 838,74 EUR, čo je 
97,94 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 550,86 EUR, dane zo stavieb boli 
v sume 5 253,11 EUR a dane z bytov boli v sume 34,77 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 523,58 EUR. 
 
Daň za psa   
Z rozpočtovaných 462,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 438,90 EUR, čo je 
95,00 % plnenie.  
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 11 792 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10 248,06 EUR, čo je 
86,91 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad v sume 1 544,70 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

15 017,00               15 756,85   104,93 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 8 503 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 758,02 EUR, čo je 
103,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 
a objektov. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 3 273 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 158,80 EUR, čo je 
96,51 % plnenie.  
 
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky  
Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 49,80 EUR, čo je 
100,00 % plnenie. 
 
Úroky z vkladov 
Z rozpočtovaných 235,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 229,65 EUR, čo je 
97,72 % plnenie.  
 
Ostatné príjmy 
Z rozpočtovaných 2 956 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 560,58 EUR, čo je 
120,45 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier a iných 
podobných hier a príjem z vratiek /ročné zúčtovanie zdravotného poistenia/. 
 
 

c)  granty a transfery:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

447 149,00                 449 909,68                 100,62 
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 447 149 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 
449 909,68  EUR, čo predstavuje 100,62 % plnenie. 
 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Nadácia SPP 1 000,00 Vytvorenie cvičnej kuchynky 

v ZŠ s MŠ 
MŽP SR 4 648,14 Nafta, a. s. /ťažba/ - príspevok 

použitý na vývoz odpadu 
Okresný úrad Košice, odbor školstva 404 185,00 ZŠ s MŠ – prenesené 

kompetencie,  príspevok pre 
materskú školu, na učebnice, 
dopravné, vzdelávacie poukazy, 
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na žiakov zo soc. znev. prostredia, 
lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 
enviroprojekt 

Okresný úrad Michalovce  849,91 Voľby do NR SR 
Okresný úrad Michalovce 192,77 Civilná ochrana 
ÚPSVaR 25 839,00 Refundácia mzdy 
ÚPSVaR 2 760,00 Strava a školské potreby - HN 
MV SR 343,86 Pren. výkon – evidencia obyv. 
Okresný úrad ŽP KE 82,00 Pren. výkon  - životné prostredie 
MV SR 9,00 Pren. výkon – register adries 
MF SR 10 000,00 Ind. potreby – rek. obec. knižnice 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
 

2. Kapitálové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 
 
V roku 2016 obec nemala rozpočtované žiadne kapitálové príjmy.  
 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

336 215,00 336 215,53 100,00 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 336 215 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2016 v sume 336 215,53 EUR, čo predstavuje 100,00 %  plnenie. 
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/f/2016 zo dňa 18.03.2016 bolo schválené použitie 
rezervného fondu. Obec čerpala finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 16 762,38 €. 
 
V roku 2016 boli použité: 
-  nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 61 136,06  EUR  
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 258 317,09 EUR 
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.. 
 
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

19 668,00                   26 088,30 132,64 
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Z rozpočtovaných bežných  príjmov 19 668,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 
26 088,30 EUR, čo predstavuje   132,64 % plnenie. Ide o bežné príjmy Základnej školy 
s materskou školou, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 
  
   
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 
 
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

836 758,80 849 350,54 101,50 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 836 758,80 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 
v sume 849 350,54 EUR, čo predstavuje  101,50  % čerpanie.  
 
 
 
1. Bežné výdavky  
  
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

243 341,00                   239 867,97 98,57 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 243 341 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 
239 867,97 EUR, čo predstavuje  98,57 % čerpanie.  
 
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 výdavkov 79 264 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 
78 808,21 EUR, čo je 99,42 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a 
aktivačných pracovníkov. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 30 047 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 30 014,62 
EUR, čo je 99,89 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 126 864 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 
123 742,37 EUR, čo je 97,54 % 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  6 976 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 7 125,01 
EUR, čo predstavuje 102,14  % čerpanie. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 190 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 177,76 
EUR, čo predstavuje 93,56 % čerpanie.  
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2.  Kapitálové výdavky : 
  
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

30 293,00                 30 293,58   100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 30 293 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 
v sume 30 293,58 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Nákup spotrebičov do kuchyne KD 
Z rozpočtovaných  5 057 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 5 056,80 EUR, čo 
predstavuje 100,00  % čerpanie.  
b) Rekonštrukcia miestnej komunikácie 
Z rozpočtovaných  16 762 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 16 762,38 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  
c) Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Z rozpočtovaných 8 474 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 8 474,40 EUR, čo 
predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 
 
 

3. Výdavkové finančné operácie : 
  
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

6 663,00                   6 662,64 100,00 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 663 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2016 v sume 6 662,64 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie – splácanie istiny 
z prijatých úverov. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
 
 
 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

491 461,80                   507 526,36 103,27 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 491 461,80 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 
v sume 507 526,36 EUR, čo predstavuje  103,27 % čerpanie. Ide o bežné výdavky Základnej 
školy s materskou školou, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
 
Kapitálové výdavky  
Schválený rozpočet na rok 
2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

65 000,00                   64 999,99 100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 65 000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 
v sume 64 999,99 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie. Ide o kapitálové výdavky Základnej 
školy s materskou školou, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálové rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
 
 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 822 304,97
z toho : bežné príjmy obce   796 216,67
             bežné príjmy RO 26 088,30
Bežné výdavky spolu 747 394,33
z toho : bežné výdavky  obce  239 867,97
             bežné výdavky  RO 507 526,36
Bežný rozpočet 74 910,64
Kapitálové  príjmy spolu 0,00
z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 95 293,57
z toho : kapitálové  výdavky  obce  30 293,58
             kapitálové  výdavky  RO 64 999,99
Kapitálový rozpočet  - 95 293,57
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -20 382,93
Vylúčenie z prebytku  0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -20 382,93
Príjmy z finančných operácií 336 215,53
Výdavky z finančných operácií 6 662,64
Rozdiel finančných operácií 329 552,89
PRÍJMY SPOLU   1 158 520,50
VÝDAVKY SPOLU 849 350,54
Hospodárenie obce  309 169,96
Vylúčenie z prebytku  257 384,27
Upravené hospodárenie obce 51 785,69
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Schodok rozpočtu v sume 20 382,93 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 257 384,27  EUR  bol v rozpočtovom roku 2016 
vysporiadaný:  

- z finančných operácií           277 767,20  EUR  
 
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje – zvyšuje o: 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1 049,10 EUR, a to na :  

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 464,00 EUR 
- školské potreby pre deti v hmotnej núdzi v sume 33,20 EUR 
- dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ v sume 551,90 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 256 335,17 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. 
 
Zostatok finančných operácií v sume 20 382,93 EUR bol použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 20 382,93 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 51 785,69 EUR, navrhujem použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v sume 51 785,69 EUR 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 
vo výške 51 785,69  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. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2016  20 224,74       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

31 077,60      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 16 762,38       
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- uznesenie č. 1/f/2016 zo dňa 18.03.2016 
obstaranie – rekonštrukcia miestnych komunikácií      
               - krytie schodku rozpočtu 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2016       34 539,96 

 
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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2016 2 918,66   
Prírastky - povinný prídel -   1,25 %                                               987,75          
               - ostatné prírastky – kreditné úroky 0,14     
Úbytky   - stravovanie                     1 389,92   
               - regeneráciu PS, dopravu               0,00    
               - dopravné                            0,00 
               - ostatné úbytky- poplatky banke                                          9,32    
KZ k 31.12.2015 2 507,31 

 
 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2016  v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Majetok spolu 2 672 112,79 2 578 746,90 

Neobežný majetok spolu 1 804 953,87 1 761 379,93 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 804 953,87 1 761 379,93 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 866 059,44 816 846,53 

z toho :   

Zásoby 336,00 118,80 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 454 478,44 432 267,85 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  10 219,87 3 319,08 

Finančné účty  401 024,53 381 140,80 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 099,48 520,44 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 672 112,79 2 578 746,90 

Vlastné imanie  -160 344,56 732 137,45 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  -160 344,56 732 137,45 

Záväzky 344 967,36 274 663,43 

z toho :   

Rezervy  900,00 900,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 61 136,06 1 049,10 

Dlhodobé záväzky 2 422,69 1 986,15 

Krátkodobé záväzky 269 224,69 266 107,00 

Bankové úvery a výpomoci 11 283,82 4 621,18 

Časové rozlíšenie 2 487 489,99 1 571 946,02 

 
 
 
 

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 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 0,00 0,00  
- zamestnancom 5 574,48 5 574,48  
- poisťovniam  3 346,17 3 346,17  
- daňovému úradu 760,72 760,72  
- štátnemu rozpočtu 1 049,10 1 049,10  
- bankám 4 621,18 4 621,18  
- štátnym fondom 0,00 0,00  
- ostatné záväzky 259 311,78 259 311,78  

Záväzky spolu k 31.12.2016 274 663,43 274 663,43  
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Stav úverov k 31.12.2016  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnutého 
úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2016 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2016 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2016 

Rok 
splatnosti 

 
Dexia banka Výstavba 

kanalizácie 
41 492,40 4 142,64 85,28 2 137,38 r. 2017 

SZRB Rekonštrukcia 
a stavebné 
úpravy ZŠ s 
MŠ 

22 852,21 2 520,00 92,48 2 483,80 r. 2019 

 
Obec uzatvorila v roku 2007 zmluvu o termínovanom úvere na úhradu nezaplatených faktúr 
z roku 2002 za práce vykonané na stavbe: ,,Kanalizácia obce". Úver je dlhodobý s dobou 
splatnosti do roku 2017, splátky istiny a  úrokov sú mesačné.  
 
Obe uzatvorila v roku 2010 zmluvu o preklenovacom úvere na financovanie nákladov projektu: 
,, Rekonštrukcia a stavebné úpravy Základnej školy s materskou školou". Úver je dlhodobý 
s dobou splatnosti do roku 2019, 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 2015:  
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12                 805 262,62 EUR 
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12             16 346,35 EUR 
Spolu                                                                                                                   821 608,97 EUR 

- z toho 60 %                                                                                               492 965,38 EUR 
- z toho 25 %                                                                                               205 402,24 EUR 

 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016: 
- zostatok istiny z bankových úverov                                                                  4 621,18 EUR 
SPOLU celková suma dlhu obce                                                                        4 621,18 EUR 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky   
- z úverov zo ŠFRB                                                                                                    0,00 EUR 
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB                           4 621,18 EUR 
 
 

Zostatok istiny k 31.12.2016 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2015 

§ 17 ods.6 písm. a) 

4 621,18 821 608,97 0,56 % 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
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Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2016 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2015 

§ 17 ods.6 písm. b) 

6 662,64 821 608,97 0,81 % 
 

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

 
 
 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec v roku 2016 nebola zriaďovateľom príspevkových organizácií. 
 
 
 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám 
a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona 
č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2013 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 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Obecný futbalový klub - bežné výdavky na 
zabezpečenie turnajov 

5 000 EUR 5 000 EUR 0,00 

Folklórny súbor – bežné výdavky na dopravu, 
údržbu krojov 

664 EUR 664 EUR 0,00 

Dedinská jednota dôchodcov – bežné 
výdavky na rekreačný pobyt 

150 EUR 150 EUR 0,00 

ZŤZPaPCCH – bežné výdavky na rekreačný 
pobyt 

150 EUR 150 EUR 0,00 

 
K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2010 
o dotáciách. 

 
 
 
 

10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec  v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť.  
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) 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 Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ  s MŠ 94 660,96 94 660,96 0,00 
    
    
    
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

    
    
    
    
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 
- prostriedky zriaďovateľa  

 
Príspevková organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

Príspevková organizácia Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    
    
    
 
- prostriedky vlastné 

 
Príspevková organizácia Vlastné finančné 

prostriedky 
Čerpanie finančných 

prostriedkov 
Rozdiel  

    
    
    
 
 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
 

Právnická  
osoba 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obecný futbalový klub 5 000,00 5 000,00 0,00 
Folklórny súbor 664,00 664,00 0,00 
Dedinská jednota dôchodcov 150,00 150,00 0,00 
ZŤZPaPCCH 150,00 150,00 0,00 

 
 
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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 - 
MŽP SR Nafta, a. s. /ťažba/ - BV        4 648,14 4 648,14 0,00 

Okresný úrad 
Košice 

ZŠ s MŠ – školstvo 404 185,00 403 633,10 551,90 

Okresný úrad 
Michalovce 

Príspevok na voľby do NR SR - BV 849,91 849,91 0,00 

Okresný úrad 
Michalovce 

Civilná ochrana - BV 192,77 192,77 0,00 

ÚPSVaR Dotácia na stravu a šk. potreby - 
BV 

2 760,00 2 262,80 497,20 

ÚPSVaR Refundácia miezd  - BV 25 839,00 25 839,00 0,00 
MV SR Prenesený výkon – evidencia 

obyvateľstva  - BV 
343,86 343,86 0,00 

Okresný úrad 
ŽP Košice 

Prenesený výkon – životné 
prostredie - BV 

82,00 82,00 0,00 
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MV SR Prenesený výkon – register adries - 
BV 

9,00 9,00 0,00 

MF SR Individuálne potreby – rekonštr. 
obec. knižnice - BV 

10 000,00 10 000,00 0,00 

 
 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2016žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
 
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

Obec  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

SOU Trhovište 82,00 82,00 0,00 
    
 
 

Obec  Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    
    
 
 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

VÚC  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    
    
 

VÚC  Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  
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12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa 
k plneniu programového rozpočtu 

 
 
Podľa zákona č. 426/2013 §4 ods.5 obec s počtom obyvateľov do 2 000 nie je povinná 
zostavovať Programový rozpočet obce ak o tom rozhodnú poslanci obecného zastupiteľstva 
hlasovaním. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/e/2013 zo dňa 12.12.2013 rozhodlo 
o neuplatňovaní Programového rozpočtu obce.  
 
 
 
 
 
 

13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko  
k Záverečnému účtu za rok 2016. 
 
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 51 785,69  EUR. 


