ZÁVEREČNÝ ÚČET
OBCE JAZERNICA
ZA ROK 2016
NÁVRH

V Jazernici 01.03.2017
Predkladá: Ivan Gejdoš, starosta obce
Vypracovala: Vlasta Michálková

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.03.2017
Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................
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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 schodkový. Schodok bude krytý príjmovými finančnými
operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. decembra 2015 uznesením č.
59/2015 bod A.
Zmeny rozpočtu boli vykonané 9 rozpočtovými opatreniami v súlade s § 14 zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
Rozpočtové opatrenie č. 01/2016 schválené dňa 3.marca 2016 uznesením č. 74/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č. 02/2016 schválené dňa 3.marca 2016 uznesením č. 75/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č. 03/2016 schválené dňa 31. marca 2016 uznesením č. 77/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č. 04/2016 schválené dňa 26.mája 2016 uznesením č.86/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č.05/2016 schválené dňa 22.septembra 2016 uznesením č.89/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č.06/2016 schválené dňa 22.septembra 2016 uznesením č.89/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č. 07/2016 schválené dňa 27.októbra 2016 uznesením č.96/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č.08/2016 schválené dňa 24.novembra 2016 uznesením č.106/2016 bod B
a uznesenie č.125/2016 bod A
Rozpočtové opatrenie č.09/2016 schválené dňa 26.januára 2017 uznesením č.119/2017 bod B a uznesenie
č.129/2017 bod A.
Rozpočet obce k 31.12.2016
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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208 695,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
220 366,00

198 695,00
0
10 000,00
208 695,00

210 366,00
0
10 000,00
220 366,00

198 695,00
10 000,00
0
0

207 494,00
12 872,00
0
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
220 366,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

224 651,87

101,94

Z rozpočtovaných celkových príjmov 220 366,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
224 651,87 EUR, čo predstavuje 101,94% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
210 366,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

216 779,76

103,04

Z rozpočtovaných bežných príjmov 210 366,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 216 779,76
EUR, čo predstavuje 103,04.% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
127 292,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

131 266,92

103,12

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 112 643,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 116 564,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,48 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 579,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 417,56 EUR, čo predstavuje
plnenie na 97,87 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 077,35 EUR, príjmy dane zo stavieb
boli v sume 4 340,21 EUR a príjmy dane z bytov nemáme. K 31.12.2016 obec neeviduje žiadne
pohľadávky na dani z nehnuteľností.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 260,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 266,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,30% plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 10,00 nebol skutočný príjem k 31.12.2016 žiadny.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 6 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 018,45 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103,21% plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
2 800,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

3 745,40

133,76

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 511,90 EUR, čo je 83,99 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje , príjem z prenajatých pozemkov v sume 160,00 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 203,40 EUR a príjem z prenajatých strojov a zariadení
v sume148,50 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 233,50 EUR, čo je 223,35 %
plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky za osvedčovanie podpisov a listín vo výške 334,50
EUR , zo správnych poplatkov za stavebné povolenia a rozhodnutia vo výške 1 600,00 EUR zo správnych
poplatkov za rybárske lístky vo výške 59,00 EUR, potvrdenia o trvalom pobyte vo výške 25,00
EUR, správne poplatky za matričnú činnosť vo výške 5,00 EUR, poplatky za drobné stavby vo výške
190,00 EUR a výrub stromov vo výške 10,00 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
5 721,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

7 214,14

126,09

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 721,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 7 214,14 EUR,
čo predstavuje 126,09% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb ako napr.
poplatky za miestny rozhlas vo výške 116,00 EUR, poplatky za kopírovanie vo výške 2,50 EUR, poplatky
za stravné-réžia vo výške 4 170,59 EUR, poplatky za školné v MŠ a ŠKD vo výške 1 934,50 EUR a vrátky
vo výške 990,55 EUR za poistné plnenie, vrátky za preplatok elek. energie a pod.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
74 553,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

74 553,30

100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 74 553,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 74 553,30 EUR, čo
predstavuje 100,00% plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
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Účel

MŠVVaŠ cez OÚ Žilina
MŠVVaŠ cez OÚ Žilina
MŠVVaŠ cez OÚ Žilina
MŠVVaŠ cez OÚ Žilina
MŠVVaŠ cez OÚ Žilina
MŠVVaŠ cez OÚ Žilina
MV SR cez OÚ Martin
MV SR cez OÚ Martin
MV SR cez OÚ Martin
MV SR cez OÚ Martin
MV SR

58 037,00
4 346,00
682,00
1 411,00
24,00
2 100,00
1 898,82
17,00
105,60
631,90
544,90

Prenesené kompetencie ŠK
Asistent učiteľa
Vzdelávacie poukazy
5-ročné deti MŠ
Nákup učebníc
Škola v prírode
Matrika
Register adries
Register obyvateľov
Voľby
Register
obnovy
evidencie
pozemkov
4 755,08 Uchádzači o zamestnanie

ÚPSVaR Martin

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
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

0

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované a neboli ani žiadne príjmy k 31.12.2016.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
10 000,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

7 872,11

78,72

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 7 872,11 EUR, čo predstavuje 78,72% plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 74/2016 bod A zo dňa 3.3.2016 a uznesenia č 88/2016 bod A zo dňa
31.3.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 2 696,20 EUR na nákup materiálu na verejné
osvetlenie k IBV 14 rodinných domov, uznesením OZ č.102/2016 zo dňa 26.5.2016 bod A bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume 240,00 EUR na aktualizáciou projektov na mosty, uznesením OZ
č.115/2016 bod A a č.116/2016 bod A zo dňa 27.10.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume
2 581,37 EUR na nákup materiálu na verejné osvetlenie a miestny rozhlas k IBV 14 rodinných domov a za
projekty na chodník pri hlavnej ceste a uznesením OZ č.121/2016 bod A zo dňa 24.11.2016 bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume 2 354,54 EUR na zakúpenie materiálu na verejné osvetlenie a miestny
rozhlas k IBV 14 rodinných domov. Celková výška použitia rezervného fondu k 31.12.2016 bola 7 872,11
EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
220 366,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

207 403,13

94,11

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 220 366,00 EUR bolo skutočne čerpané
207 403,13 EUR, čo predstavuje 94,11% čerpanie.

k 31.12.2016 v sume

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
207 494,00

Skutočnosť k 31.12.2016
199 531,02

% čerpania
96,16

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 207 494,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
199 531,02 EUR, čo predstavuje 96,16% 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 105 948,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 105 138,00
EUR, čo je 99,23 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ vo výške 17 536,18 EUR, hlavného kontrolóra obce vo
výške 1 101,07 EUR, matriky vo výške 991,36 EUR, aktivačných pracovníkov vo výške 4 037,04 EUR,
pracovníkov Materskej školy vo výške 20 873,87 EUR, pracovníkov Základnej školy vo výške 38 821,42
Eur, pracovníkov Školskej družiny vo výške 6 390,10 EUR a pracovníkov Školskej jedálne vo výške 15 386,
96 EUR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 36 441,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 35 996,91 EUR,
čo je 98,78 % čerpanie.
Patria sem odvody poistného do sociálnej a zdravotnej poisťovne za pracovníkov OcÚ vo výške 5 931,75
EUR, hlavného kontrolóra vo výške 270,59 EUR, matriky vo výške 381,40 €, odvody z volieb vo výške
18,29 EUR, uchádzači o zamestnanie vo výške 1 404,80 EUR, pracovníci Zboru pre občianske združenie,
miestnej ľudovej knižnice vo výške 102,47 EUR, pracovníci miestneho cintorína vo výške 5,72 Eur,
pracovníci Materskej školy vo výške 7 015,42 EUR, pracovníci Základnej školy vo výške 13 230,75 Eur,
pracovníci Školskej družiny vo výške 2 214,86 EUR a pracovníci Školskej jedálne vo výške 5 420,86 EUR.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 61 862,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 55 216,03 EUR,
čo je 89,25 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, poštové služby, nákup
výpočtovej techniky, nákup prevádzkových strojov, nákup kníh, nákup materiálu, dopravné, rutinná
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a štandardná údržba, súťaže, štúdie, expertízy, stravovanie, poistné, nájomné za nájom a dohody o vykonaní
práce.
V členení na jednotlivé strediská je to na OcÚ vo výške 11 174,59 EUR, poplatky banke audit vo výške
832,84 EUR, matrika vo výške 526,06 EUR, voľby vo výške 613,61 EUR, DHZ vo výške 974,19 EUR,
komunálny odpad vo výške 7 868,77 EUR, uchádzači o zamestnanie vo výške 487,03 EUR, verejné
osvetlenie vo výške 3 949,58 EUR, MĽK a ZPOZ vo výške 1 660,96 EUR, miestny rozhlas vo výške
281,86 EUR, miestny cintorín vo výške 34,38 EUR, Materská škola vo výške 6 483,50 EUR, Základná škola
vo výške 15 682,76 EUR, Školská družina vo výške 812,71 EUR a Školská jedáleň vo výške 3 833,19 EUR.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 3 243,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 3 180,08 EUR, čo
predstavuje 98,05 % čerpanie.
Jedná sa o členské poplatky v RVC Martin, ZMOT Martin, ZMOS Bratislava, Skládka Horná Štubňa,
poplatky na Spoločnú obecnú úradovňu Turč. Teplice, náhrady príjmu ( PN) v školstve, pomoci TJ Malý
Čepčín a CVČ Martin.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
12 872,00

Skutočnosť k 31.12.2016
7 872,11

% čerpania
61,56

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 12 872,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
7 872,11 EUR, čo predstavuje 61,56 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkoch 12 872,00 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2016 v sume
7 872,11 EUR, čo predstavuje 61,56 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 74/2016 bod A zo dňa 3.3.2016 a uznesenia č 88/2016 bod A zo dňa
31.3.2016 bol schválený nákup v sume 2 696,20 EUR na materiál na verejné osvetlenie k IBV 14
rodinných domov, uznesením OZ č.102/2016 zo dňa 26.5.2016 bod A bol schválený nákup v sume ý240,00
EUR na aktualizáciou projektov na mosty, uznesením OZ č.115/2016 bod A a č.116/2016 bod A zo dňa
27.10.2016 bol schválený nákup v sume 2 581,37 EUR na materiál na verejné osvetlenie a miestny rozhlas
k IBV 14 rodinných domov a za projekty na chodník pri hlavnej ceste a uznesením OZ č.121/2016 bod A zo
dňa 24.11.2016 bol schválený nákup v sume 2 354,54 EUR na zakúpenie materiálu na verejné osvetlenie
a miestny rozhlas k IBV 14 rodinných domov. Celková výška kapitálových výdavkov k 31.12.2016 bola
7 872,11 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% čerpania
0

Obec v roku 2016 nemala žiadne výdavkové finančné operácie.
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce

Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Bežný rozpočet- prebytok
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet- schodok
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016

216 779,76
199 531,02
17 248,74
0,00
7 872,11
-7 872,11
9 376,63
0,00
9 376,63
7 872,11
0,00
7 872,11
224 651,87
207 403,13
17 248,74
0,00
17 248,74

Prebytok rozpočtu v sume 9 376,63 € 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.
Príjmy finančných operácií vo výške 7 872,11 € boli v roku 2016 spôsobené čerpaním rezervného
fondu na kapitálové výdavky – výstavba nového verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu k IBV 14
rodinných domov pri Kuderov. Zostatok finančných operácií je v zmysle § 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 navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 17 248,74 €.

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..
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č74 bod A zo dňa 3.3.2016 obstaranie
nákup svetiel na VO
- uznesenie č.88 bod A zo dňa 31.3.2016
obstaranie svetiel na VO
- uznesenie č. 102 bod A zo dňa 26.5.2016
obstaranie –aktualizácia projektov na mosty
- uznesenie č. 115,116 bod A zo dňa 27.10.2016
obstaranie materiálu na VO a MR, projekty na
chodník
-Uznesenie č. 121 bod A zo dňa 24.11.2016
Obstaranie materiálu na VO a MR+ práca
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
16 558,38
14 825,48
266,08
2 500,00
196,20
240,00
2 581,37
2 354,54
23 777,83

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo a to:
na obstaranie dlhodobého majetku obce (kapitálové výdavky)
na bežné výdavky v zmysle § 10 ods.8 ( odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo na výdavky na mimoriadnu okolnosť) podľa
zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách v z n.z.
na iné mimoriadne a nevyhnutné situácie
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 a Zásady sociálneho fondu obce Jazernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,25

Suma v EUR
1 171,08
1 089,03

%

- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky (jubilea)
KZ k 31.12.2016

417,56
366,00
50,00
1 426,55
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AK TÍ VA
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
327 013,01
281 184,38

KZ k 31.12.2016 v EUR
385 705,22
329 646,38

0
235 466,19
45 718,19
45 251,99

0
283 928,19
45 718,19
55 482,54

551,68
0
0
73,32
44 626,99
0
0
576,64

278,74
0
0
464,80
54 739,00
0
0
576,30

ZS k 1.1.2016 v EUR
327 013,01
207 992,54

KZ k 31.12.2016 v EUR
385 705,22
274 202,73

0
0
207 992,54
15 181,91

0
0
274 202,73
15 173,41

300,00
100,00
1 171,08
13 610,83
0
103 838,56

300,00
0
1 426,55
13 446,86
0
96 329,08

PA S Í V A
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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

923,28
7 076,89
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z toho v lehote
splatnosti

923,28
7 076,89

z toho po lehote
splatnosti

4 112,05
896,76
0
0
0
2 164,43
15 173,41

-

poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

4 112,05
896,76
0
0
0
2 164,43
15 173,41

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
201 621,95 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 25 766,80 EUR
Spolu
227 388,75 EUR
136 433,25 EUR
56 847,18 EUR

- z toho 60 %
- z toho 25 %
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
Obec nemá žiadne dlhy

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadene žiadne príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.28/2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

TJ Malý Čepčín

Podpora športových činnosti - futbal

CVČ Domino
Martin
CVČ
ZŠKaO
Martin
MŠ, ŠJ a ŠKD

Výchovná–vzdelávacia
činnosť
v záujmových útvaroch
Realizácia výchovno- vzdelávacieho
projektu
Originálne kompetencie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

50,00
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60,00
30,00
63 000,00

Jazernica

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá zriadene žiadne príspevkové organizácie.

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
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

0

b)Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

DPO SR Bratislava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

700,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

700,00

0

b)Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

-1-
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Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

MŠ VVaŠ SR

Prenesené kompetencie ZŠ

MŠ VVaŠ SR
MŠ VVaŠ SR
MŠ VVaŠ SR
MŠ VVaŠ SR
MŠ VVaŠ SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR

Asistent učiteľa
Vzdelávacie poukazy
Pre 5 –ročné deti MŠ
Nákup učebníc
Škola v prírode
Matrika
Register adries
Register obyvateľov
Voľby
ROEP
Uchádzači o zamestnanie

58 037,00

57 917,48

119,52
prevedené na
účet 384

4 346,00
682,00
1 411,00
24,00
2 100,00
1 898,82
17,00
105,60
631,90
544,90
4 755,08

4 346,00
682,00
1 411,00
24,00
2 100,00
1 898,82
17,00
105,60
631,90
544,90
4 755,08

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

-4-

e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚV Žilina

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
Obec na základe § 4 ods.5 zákona č.583/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutia Obecného zastupiteľstva č. uznesenia
55/2013 bod A zo dňa 12.12.2013 schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry.
13. Návrh uznesenia:
a)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2016.
b)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016 a Dodatok správy
audítora o overení výročnej správy s účtovnou závierkou.
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c)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

d)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 17 248,74 EUR.
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