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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 vyrovnaný a
kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č. 11/2015.
Zmeny rozpočtu:
- 1. zmena - navýšenie rozpočtu – príspevok z recyklačného fondu – 12.1.2016
- 2. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 20.01.2016
- 3. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 25.01.2016
- 4. zmena - navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 05.02.2016
- 5. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 19.02.2016
- 6. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 29.02.2016
- 7. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 23.03.2016
- 8. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 25.3.2016
- 9. zmena – schválená dňa 08.04.2016 uznesením č. 3/2016
- 10. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 15.04.2016
- 11. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 13.05.2016
- 12. zmena – schválená dňa 30.05.2016 uznesením č. 5/2016
- 13. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 01.06.2016
- 14. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 09.06.2016
- 15. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 22.06.2016
- 16. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 15.08.2016
- 17. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 20.08.2016
- 18. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 22.9.2016
- 19. zmena – schválená dňa 23.9.2016 uznesením č. 9/2016
- 20. zmena – navýšenie rozpočtu – príspevok z recyklačného fondu – 07.10.2016
- 21. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 23.11.2016
- 22. zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – 07.12.2016
- 23. zmena – schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 10/2016
- 24. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 15.12.2016
- 25. zmena – navýšenie rozpočtu – príspevok z environmentálneho fondu – 16.12.2016
- 26. zmena – navýšenie rozpočtu – grant pre MŠ, presun prostriedkov –zmena KZ – 20.12.2016
- 27. zmena – presun medzi položkami – schválené starostom obce – 31.12.2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
142 185,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
235 965,42

142 185,00
0,00
0,00
142 185,00

219 646,42
2 080,00
14 239,00
235 965,42

142 185,00
0,00
0,00
0,00

203 838,61
32 126,81
0,00
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
235 965,42

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

224 460,12

95,12

Z rozpočtovaných celkových príjmov 235 965,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
224 460,12 EUR, čo predstavuje 95,12 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
219 646,42

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

222 210,61

101,17

Z rozpočtovaných bežných príjmov 219 646,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
222 210,61 EUR, čo predstavuje 101,17 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
147 256,93

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

146 607,92

99,55

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 100 071,65 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 100 071,65 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 34 407,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 33 766,74 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,14 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 358,86 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 369,12 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 38,76 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 33 640,15 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 126,59
EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 82,03 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 140 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 132,00 €, čo je 94,29 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 130,00 €, za nedoplatky z minulých rokov 2,00
€. K 31.12.2015 obec eviduje nedoplatok na dani za psa v sume 8,00 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7 054,40 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 054,40 €, čo je 100,00
% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6 859,94 €, za nedoplatky z minulých rokov
194,46 €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky v sume 75,20 €.
Daň za jadrové zariadenia
Z rozpočtovaných 5 583 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 583,13 €, čo je 100,00 %
plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
6 650,87

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

6 300,44

94,73

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 461,32 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 481,08 €, čo je 98,24
% plnenie. Ide o príjem z prenajatých priestorov v sume 4 361,32 € a príjem z prenajatého
zariadenia (riad) 119,76 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 2 189,55 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 819,36 €, čo je 83,09
% plnenie. Časť tvoria príjmy za materskú školu vo výške 1 056,00 €, príjmy za predaj služieb
(vyhlasovanie relácie MR, cintorínske poplatky, smetné nádoby) vo výške 452,00 €, správne
poplatky vo výške 263,15 €, pokuty, penále vo výške 30,00 € a úroky z peňažných ústavov vo
výške 18,21 €.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
4 567,03

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

4 567,03

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 567,03 EUR, bol skutočný príjem vo výške
4 567,03 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov v sume 1 433,97 EUR a
z vratiek 3 133,06 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
61 041,59

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

60 917,36

99,79

Z rozpočtovaných grantov a transferov 61 041,59 EUR bol skutočný príjem vo výške 60 917,36
EUR, čo predstavuje 99,79 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OU Trnava – organizačný odbor
OU Trnava – odbor školstva
MDVaRR SR Bratislava
MDVaRR SR Bratislava
OU Trnava – starostlivosť o ŽP
MV SR – sekcia verejnej správy
MV SR – sekcia verejnej správy
OU Hlohovec – odbor KR
Recyklačný fond
ÚPSVaR Piešťany
Rodičia detí - MŠ
Environmentálny fond

Suma v EUR
751,68
380,00
355,26
16,50
35,73
126,06
17,00
82,68
537,00
6 545,45
70,00
52 000,00

Účel
Voľby 2016
Výchova a vzdelávanie detí MŠ
SOU - Stavebný poriadok
SOU – doprava, komunikácie
SOU – životné prostredie
REGOB
Register adries
Skladník CO
Separovaný zber odpadu
Aktivačná činnosť
Program do IT
Sanácia smetiska na Pažiti

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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e) Mimorozpočtové príjmy
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
3 817,86

% plnenia
0

Medzi príjmy, ktoré sa nerozpočtujú patria aj príjmy zariadenia školského stravovania – v sume
3 817,86 € (príjem od rodičov na stravu pre deti). Tento príjem je možné použiť iba na nákup
potravín, z ktorých sa pripravuje strava pre deti v materskej škole.
2) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
2 080,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

2 080,00

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 080,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
2 080,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 350,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Príjem z predaja prebytočného majetku bol vo výške 350,00 EUR . Prebytočným majetkom bola
preliezka, ktorá sa v materskej škole nevyužívala a bola pre deti nebezpečná.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 1 730,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 730,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie. Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu, darovali sumu
1 730,00 € na zakúpenie interaktívnej tabule.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Rodičia detí - MŠ

Suma v EUR
1 730,00

Účel
Interaktívna tabuľa

3) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
14 239,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

169,51

1,19

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 14 239,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 169,51 EUR, čo predstavuje 1,19 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 14 239,00
EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 0,00 EUR. Položkou 453 sme zapojili do príjmov
zostatok finančných prostriedkov (stravné v ŠJ) z predchádzajúceho kalendárneho roka v sume
169,51 EUR.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
235 965,42

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

221 837,22

94,01

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 235 965,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 221 837,22 EUR, čo predstavuje 94,01 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
203 838,61

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

203 955,53

100,06

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 203 838,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 203 955,53 EUR, čo predstavuje 100,06 % 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 71 038,18 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
70 025,00 EUR, čo je 98,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 25 565,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
24 728,30 EUR, čo je 97,87 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 102 275,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
100 558,89 EUR, čo je 98,32 % 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 4 959,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
4 867,91 EUR, čo predstavuje 98,16 % čerpanie. Ide o transfery poskytnuté SOÚ, RVC,
SLOVES, ZMOS, ZŠ, SAD, transfery vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov –
práceneschopnosť a poskytnuté sociálne výpomoci naším občanom (jubilanti, pozostalí,
narodenie dieťaťa). Je tu započítaný aj odvod Spoločnému obecnému úradu v Hlohovci, kam
odvádzame dotácie na stavebné konanie, životné prostredie a cestné komunikácie, ako aj iné
administratívne poplatky.
Mimorozpočtové výdavky
Medzi výdavky, ktoré sa nerozpočtujú patrí nákup potravín v školskej jedálni v sume 3 775,43
EUR.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
32 126,81

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

17 881,69

55,66

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 32 126,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 17 881,69 EUR, čo predstavuje 55,66 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup interaktívnej tabule – Materská škola v Dolných Otrokovciach
Z rozpočtovaných 1 730,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 730,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Prístrešky nad schody – budova OcÚ a KD
Z rozpočtovaných 830,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 828,23 EUR,
čo predstavuje 99,79 % čerpanie.
c) Zábradlie v obci pri odvodňovacích kanáloch
Z rozpočtovaných 745,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 744,61 EUR,
čo predstavuje 99,95 % čerpanie.
d) Verejné osvetlenie – nový svetelný bod
Z rozpočtovaných 1 563,81 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 763,81
EUR, čo predstavuje 48,84 % čerpanie.
e) Smetné nádoby na separovaný odpad
Z rozpočtovaných 380,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 376,04 EUR,
čo predstavuje 98,96 % čerpanie. Jednalo sa o kapitálový transfer obci Dolné Trhovište,
ktorá akciu zastrešovala. Svojou spoluúčasťou sme prispeli na nákup nových smetných
nádob, ktoré boli zakúpené z dotácie z Recyklačného fondu. Do projektu sa zapojilo 6 obcí.
Z kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky aj na projektové dokumentácie
a prípravné práce, ktoré boli potrebné k žiadosti o dotácie:
a) Rekonštrukcia cesty – Barina-Pažiť v sume 3 400,00 EUR
b) Výstavby detského ihriska v sume 4 059,00 EUR
c) Rekonštrukcia budovy materskej školy v sume 5 980,00 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% čerpania
0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

222 210,61
203 955,53
18 255,08
2 080,00
17 881,69
-15 801,69
2 453,39
42,43
2 410,96
169,51

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

169,51
224 460,12
221 837,22
2 622,90
211,94
2 410,96

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 2 453,39 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa
osobitných predpisov v sume 42,43 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

2 410,96 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 z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 42,43 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
2 410,96 EUR.
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4. 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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
19 980,07
15 519,76
35 499,83

Prírastok do rezervného fondu v sume 15 519,76 € sa utvoril z prebytku rozpočtu z roku 2015.
V roku 2016 sme rezervný fond nečerpali, z dôvodu dostatočných finančných prostriedkov, ktoré
boli použité na vykrytie kapitálových výdavkov.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
379,35
580,14
299,03
660,46

Prírastok sociálneho fondu tvorí povinný prídel 1 % z vypočítaných miezd zamestnancov.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti výdavkov zamestnancov za stravovanie.

5. 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 subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2016 v EUR
562 374,10
567 378,52
515 471,72
519 038,87
0,00
442 951,57
72 520,15
46 328,08

0,00
446 518,72
72 520,15
47 755,38

2,85
0,00
0,00
1 785,18
44 540,05
0,00
0,00
574,30

0,00
0,00
0,00
264,99
47 490,39
0,00
0,00
584,27
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2016 v EUR
562 374,10
567 378,52
245 640,55
254 751,28
0,00
0,00
245 640,55
8 697,59

0,00
0,00
254 751,28
10 300,40

650,00
0,00
401,74
7 645,85
0,00
308 035,96

650,00
0,00
698,29
8 952,11
0,00
302 326,84

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
Záväzky spolu k 31.12.2016

1 290,87
4 400,87
2 668,74
329,36
0,00
0,00
0,00
262,27
8 952,11

z toho v lehote
splatnosti

1 290,87
4 400,87
2 668,74
329,36
0,00
0,00
0,00
262,27
8 952,11

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2016
Obec nemala uzatvorenú zmluvu o úvere.

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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2009 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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 Dolné Otrokovce nemá zriadené a založené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1OÚ ŽP Trnava

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Bežný výdavok – životné prostredie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-335,73

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-435,73

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

MDVaRR SR

Bežný výdavok – miestne komunikácie

16,50

16,50

0,00

MDVaRR SR

Bežný výdavok – stavebný poriadok

355,26

355,26

0,00

OÚ-org.odbor

Bežný výdavok – voľby 2016

751,68

617,55

134,13

MV SR

Bežný výdavok – evidencia obyvateľov

126,06

126,06

0,00

MV SR

Bežný výdavok – register adries

17,00

17,00

0,00

OÚ -školstvo

Bežný výdavok – MŠ - predškoláci

380,00

380,00

0,00

OU - COO

Bežný výdavok – skladník CO

82,68

82,68

0,00

ÚPSVaR

Bežný výdavok – aktivačná činnosť 2016

6 545,45

6 545,45

0,00

-50,00

Rozdiel, ktorý vznikol medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a ich skutočným využitím.
Rozdiel po vyúčtovaní volieb bol vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2016 v celkovej sume
134,13 €.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

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

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

52 000,00

52 000,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5Environmentálny

Bežný výdavok – sanácia smetiska „Pažiť“

0,00

fond

Finančné prostriedky sa použili na sanáciu smetiska v časti Pažiť pri ihrisku.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

SOÚ Leopoldov
CVČ Bojničky
RZ pri ZŠ Horné Otrokovce
Obec Dolné Trhovište

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1079,21
65,00
140,00
406,92

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 079,21
65,00
140,00
406,92

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00
0,00
0,00
0,00
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V roku 2016 sme poskytli Spoločnému obecnému úradu v Leopoldove finančné prostriedky,
ktoré potrebujú na vykonávanie svojej činnosti. Jedná sa o postúpenie prijatých dotácii na
prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a miestnych
komunikácii v sume 407,49 €. Ďalej sme im poskytli finančné prostriedky z vlastných zdrojov
v sume 671,72 €. S obcou Bojničky máme uzatvorenú Dohodu o poskytnutí príspevku pre
žiakov, ktorí navštevujú CVČ v Bojničkách. Na jedného žiaka sa poskytuje príspevok v sume
65,00 €. Jedná sa o dvoch žiakov, ktorí navštevujú atletický krúžok. Rodičovskému združeniu pri
ZŠ v Horných Otrokovciach sme poskytli sumu 140,00 €. Finančný príspevok použili na výlet
pre deti z našej obce, ktoré reprezentovali svoju školu v priebehu roka 2016. Obci Dolné
Trhovište sme poskytli sumu 406,92 € ako spoluúčasť na projekte – Odpadové hospodárstvo –
smetné nádoby na separovaný odpad. Z toho bola suma 30,88 € použitá na propagačné materiály
ohľadne separovaného zberu odpadu a suma 376,04 € bola použitá na nákup odpadových nádob.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Trnavský samosprávny kraj nám v roku 2016 neposkytol dotáciu.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Dolné Otrokovce zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.
Vypracovala: Tabačková Zdenka

Predkladá: Maršala Ján

V Dolných Otrokovciach dňa 18. 05. 2017
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