Záverečný účet Obce Ostrý Grúň
za rok 2016

Predkladá : Ing. Lucia Matejová
Spracoval: Ing. Hana Šimpachová
V Ostrom Grúni, dňa 20.02.2017
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.4.2017
Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................

Záverečný účet obce za rok 2016

OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2016

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

5.

Tvorba a použitie prostriedkov fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

8.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9.

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

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

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 schodkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok rozpočtu bol krytý
prebytkom finančných operácií.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 95/2015
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena, dňa 12.01.2016 - rozpočtové opatrenie č.1/2016
- druhá zmena, schválená dňa 29.03.2016 uznesením č. 11/2016 - rozpočtové opatrenie
č.2/2016
- tretia zmena, schválená dňa 29.03.2016 uznesením č. 12/2016 - rozpočtové opatrenie
č.3/2016
- štvrtá zmena, dňa 01.02.2016 – rozpočtové opatrenie č.4/2016
- piata zmena, dňa 04.02.2016 – rozpočtové opatrenie č.5/2016
- šiesta zmena, dňa 01.03.2016 – rozpočtové opatrenie č.6/2016
- siedma zmena, dňa 15.03.2016 – rozpočtové opatrenie č.7/2016
- ôsma zmena dňa 01.04.2016 – rozpočtové opatrenie č.8/2016
- deviata zmena, dňa 04.04.2016 – rozpočtové opatrenie č.9/2016
- desiata zmena, dňa 05.04.2016 – rozpočtové opatrenie č.10/2016
- jedenásta zmena, dňa 07.04.2016 – rozpočtové opatrenie č.11/2016
- dvanásta zmena, dňa 14.04.2016 – rozpočtové opatrenie č.12/2016
- trinásta zmena, dňa 02.05.2016 – rozpočtové opatrenie č.13/2016
- štrnásta zmena, dňa 16.05.2016 – rozpočtové opatrenie č.14/2016
- pätnásta zmena, dňa 26.05.2016– rozpočtové opatrenie č.15/2016
- šestnásta zmena, dňa 01.06.2016 – rozpočtové opatrenie č.16/2016
- sedemnásta zmena, dňa 06.06.2016 - rozpočtové opatrenie č.17/2016
- osemnásta zmena, dňa 01.08.2016 - rozpočtové opatrenie č.18/2016
- devätnásta zmena, dňa 04.08.2016 - rozpočtové opatrenie č.19/2016
- dvadsiata zmena, dňa 12.08.2016 - rozpočtové opatrenie č.20/2016
- dvadsiata prvá zmena, schválená dňa 31.08.2016 uznesením č. 58/2016 - rozpočtové
opatrenie č.21/2016
- dvadsiata druhá zmena, dňa 15.08.2016 – rozpočtové opatrenie č.22/2016
- dvadsiata tretia zmena, dňa 01.09.2016 – rozpočtové opatrenie č.23/2016
- dvadsiata štvrtá zmena, dňa 08.09.2016 – rozpočtové opatrenie č.24/2016
- dvadsiata piata zmena, dňa 19.09.2016 – rozpočtové opatrenie č.25/2016
- dvadsiata šiesta zmena, dňa 03.10.2016 – rozpočtové opatrenie č.26/2016
- dvadsiata siedma zmena, dňa 04.10.2016 – rozpočtové opatrenie č.27/2016
- dvadsiata ôsma zmena, dňa 05.10.2016 – rozpočtové opatrenie č.28/2016
- dvadsiata deviata zmena, dňa 07.10.2016 – rozpočtové opatrenie č.29/2016
- tridsiata zmena, dňa 21.10.2016 – rozpočtové opatrenie č.30/2016
- tridsiata prvá zmena, dňa 02.11.2016 – rozpočtové opatrenie č.31/2016
- tridsiata druhá zmena, dňa 04.11.2016 – rozpočtové opatrenie č.32/2016
- tridsiata tretia zmena, dňa 15.11.2016 – rozpočtové opatrenie č.33/2016
- tridsiata štvrtá zmena, dňa 21.11.2016 – rozpočtové opatrenie č.34/2016
- tridsiata piata zmena, dňa 01.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.35/2016
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-

tridsiata šiesta zmena, dňa 02.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.36/2016
tridsiata siedma zmena, dňa 05.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.37/2016
tridsiata ôsma zmena, schválená dňa 21.12.2016 uznesením č. 78/2016 – rozpočtové
opatrenie č.38/2016
tridsiata deviata zmena, schválená dňa 21.12.2016 uznesením č. 79/2016 – rozpočtové
opatrenie č.39/2016
štyridsiata zmena, schválená dňa 21.12.2016 uznesením č. 80/2016 – rozpočtové
opatrenie č.40/2016
štyridsiata prvá zmena, dňa 07.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.41/2016
štyridsiata druhá zmena, dňa 09.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.42/2016
štyridsiata tretia zmena, dňa 12.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.43/2016
štyridsiata štvrtá zmena, dňa 15.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.44/2016
štyridsiata piata zmena, dňa 21.12.2016 – rozpočtové opatrenie č.45/2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

211 715,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
278 828,37

183 715,00
500,00
27 500,00
0,00
200 715,00

219 590,10
6 729,00
52 509,27
0,00
260 236,27

191 715,00
3 000,00
6 000,00
0,00
11 000,00

236 946,27
23 290,00
0,00
0,00
18 592,10

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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
278 828,37

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

254 077,72

91,12

Z rozpočtovaných celkových príjmov 278 828,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
254 077,72 EUR, čo predstavuje 91,12 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
219 590,10

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

219 575,35

99,99
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 219 590,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
219 575,35 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
176 436,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

176 429,58

99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 137 105,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 137 104,44 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 32 907,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 32 902,64 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 024,97 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 851,23 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 26,44 EUR.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 300,16 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 176,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 176,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Daň z ubytovania
Z rozpočtovaných 817,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 816,30 EUR, čo je
99,91 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5 431,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 430,20 EUR, čo je
99,99 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 1 995,60 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
14 464,10

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

14 458,05

99,96

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 706,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 704,16 EUR, čo je
99,96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4336,58
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 312,58 EUR a príjem
z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 55,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 9 758,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9 753,89 EUR, čo je
99,96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z ostatných poplatkov v sume 1 064,90
EUR, príjem za porušenie predpisov v sume 10,00 EUR, príjem za predaj výrobkov, tovarov
a služieb v sume 8 254,41 EUR, príjem za materské školy a školské zariadenia v sume 424,00
EUR a príjem z úrokov v sume 0,58 EUR.

5

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1 740,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 739,47

99,97

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 740,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 739,47 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 26 950,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 26 948,25
EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR, Banská Štiavnica
ÚPSVaR, Banská Štiavnica
ÚPSVaR, Banská Štiavnica

Suma v EUR
Účel
49,50 Stravné pre deti v HN
16,60 Školské potreby pre deti v HN
1 665,16 Finančný príspevok na podporu

ÚPSVaR, Banská Štiavnica

1 578,24

ÚPSVaR, Banská Štiavnica

16 346,84

Okresný úrad, BB, odbor školstva
MDVaRR, Bratislava
MDVaRR, Bratislava
MV SR, Bratislava
MV SR, Banská Bystrica
MDVaRR SR, Bratislava
DPO SR, Bratislava
MV SR, BA, OÚ, ZH
Lesy SR, ZC
SPOLU:

zamestnania znevýh. UoZ podľa § 50
zákona č. 5/2004
Fin. príspevok na podporu vytvorenia
pracov. miesta podľa §51a zák.č.5/2004
Fin. príspevok na podporu vytvorenia
pracov. miesta podľa §51a zák.č.5/2004

977,00
159,39
9,00
45,18
449,19
20,87

Školstvo - MŠ
Register obyvateľstva
Register adries
Životné prostredie
Stavebný úrad – SSÚ, ZC
Stavebný úrad pre miestne
komunikácie
700,00 Dotácia pre DHZ
751,68 Voľby do NR SR 2016
4 179,60 Dotácia – rekonštrukcia MK
26 948,25

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
6 729,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

6 726,30

99,96

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 6 729,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
6 726,30 EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 6 729,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 726,30 EUR, čo
predstavuje 99,96 % plnenie.
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
52 509,27

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

27 776,07

52,90

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 52 509,27 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 27 776,07 EUR, čo predstavuje 52,90 % plnenie.
V roku 2016 bol prijatý úver v sume 13 981 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
15.12.2015 uznesením č. 100/2015.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2016 zo dňa 29.3.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 2 771,30 EUR na úhradu faktúr za komunálny a separovaný odpad pre
MsPS Žarnovica. V skutočnosti bolo plnenie v sume 2 738,35 EUR.
V roku 2016 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 000,00 EUR na obnovu pamätníka v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z..
V príjmových finančných operáciách je vykázaná aj vratka pôžičky z PČ vo výške 1056,72
EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Ostrý Grúň rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou nemá.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
260 236,27

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

239 686,80

92,10

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 260 236,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 239 686,80 EUR, čo predstavuje 92,10 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
236 946,27

Skutočnosť k 31.12.2016
225 455,80

% čerpania
95,15

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 236 946,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 225 455,80 EUR, čo predstavuje 95,15 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

7

Z rozpočtovaných výdavkov 97 695 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
95 059,32 EUR, čo je 97,30 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Materskej školy, Školskej jedálne, Spoločného stavebného úradu .
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 34 567 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 32 828,50
EUR, čo je 94,97 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 96 993,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
89 922,86 EUR, čo je 92,71 % 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 6 183 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6 137,46
EUR, čo predstavuje 99,26 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov – splátky úrokov - 1508 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1507,66 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
23 290,00

Skutočnosť k 31.12.2016
14 231,00

% čerpania
61,10

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 23 290,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 14 231,00 EUR, čo predstavuje 61,10 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup traktora
Z rozpočtovaných 7 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume.7 500 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Projektové dokumentácie na miestnu komunikáciu, na detské ihrisko, na obnovu OcÚ
Z rozpočtovaných 15 790 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 731 EUR, čo
predstavuje 42,63 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% čerpania
0,00

Obec v roku 2016 nevykazovala výdavkové finančné operácie , v nich nerozpočtovala splátky
úverov , úvery v skutočnosti splácané tiež neboli.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Ostrý Grúň rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou nemá.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
219 575,35

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

219 575,35

bežné príjmy RO

0,00

225 455,80

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

225 455,80

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

0,00

-

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

6 726,30

kapitálové príjmy RO

0,00

14 231,00

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

14 231,00

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

5 880,45
6 726,30

0,00

-

7 504,70
-13 385,15
0,00
0,00
27 776,07
0,00

+ 27 776,07
254 077,72
239 686,80
+ 14 390,92
0,00
+14 390,92

Schodok rozpočtu v sume -13 385,15 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2016 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
2 738,35 EUR
- z ďalších peňažných fondov
0 EUR
- z návratných zdrojov financovania13 981,00 EUR
- z finančných operácií
10 000,00EUR
Zostatok finančných operácií v sume 27 776,07EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume

26 719,35 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 1 056,72 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
1 056,72 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške

14 390,92 EUR.
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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. 10/2016 zo dňa 29.3.2017 pokrytie
záväzkov predchádzajúceho obdobia v zmysle
§ 10 ods.9 zákona 583/2004 Z.z.
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
2 755,26
2 295,73
0,00
0,00
2 738,35

0,00
0,00
2 312,64

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- poistenie Allianz 12/15-11/16
- vianočné balíčky
- vianočné poukážky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
1 394,55
847,63
0,00
0,00
222,60
240,00
86,79
200,00
1 492,79

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2016 v EUR
1 595 507,94
1 656 796,14
1 628 161,38

1 560 667,43

0,00

0,00

1 510 181,38

1 442 687,43

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

117 980,00

117 980,00

27 644,98

34 171,09

190,23

298,92

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

7 311,67

10 852,90

20 043,08

23 019,27

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

100,00

0,00

Časové rozlíšenie

989,78

669,42

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2016 v EUR
1 595 507,94
1 656 796,14
941 168,03

929 058,10

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

941 168,03

929 058,10

87 809,43

78 788,25

700,00

700,00

10 000,00

0,00

1 394,55

1 492,79

Krátkodobé záväzky

27 096,95

13 996,53

Bankové úvery a výpomoci

48 617,93

62 598,93

627 818,68

587 661,59

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

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
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu

2 444,30
5 662,17
4 103,64
871,75
0,00

2 233,56
5 662,17
4 103,64
871,75
0,00

210,74
0,00
0,00
0,00
0,00
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- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

62 598,93
0,00
3 107,46
78 788,25

62 598,93
0,00
2 853,03
78 323,08

0,00
0,00
254,43
465,17

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko, a.s.

Investičný úver

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

62 598,93

0,00

1 507,66

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

62 598,93

Rok
splatnosti

r. 2023

Obec uzatvorila v roku 2016 navýšila existujúci úver v Prima banke Slovensko, a.s. o sumu 13
EUR, ktorý z časti vyčerpala na nákup traktora, na prípravnú a projektovú dokumentáciu na
cesty, ihrisko a obnovu OcÚ. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, 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
187 039,83 EUR
Spolu
187 039,83 EUR
- z toho 60 %
- z toho 25 %

112 223,90 EUR
46 759,96 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny ....
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

62 598,23 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
62 598,23 EUR
0 EUR
62 598,23 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

62 598,23

187 039,83

33,47 %

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)

1 507,66

187 039,83

0,8 %

Úver v roku 2016 obec nesplácala, suma 1 507,66 EUR je suma výnosov – úrokov z úverov.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Ostrý Grúň nemá žiadne 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. 2/2011 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-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
činnosť TJ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

3 000,00 EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

3 000,00 EUR

0

-4-

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2011
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia
2013/00252-2. Predmetom podnikania je:

reg. č. 178/98 a č. ObU-ZH-OZP-

- ubytovacie a stravovacie služby
- v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom – fekál (od 01.08.2013)
V roku 2016 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
38 630,39 EUR
Celkové výnosy
43 034,60 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
4 404,21 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené rozpočtové, príspevkové organizácie , právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR,
Banská
Štiavnica
ÚPSVaR,
Banská
Štiavnica
ÚPSVaR,
Banská
Štiavnica
ÚPSVaR,
Banská
Štiavnica
ÚPSVaR,
Banská
Štiavnica
Okresný
úrad, BB,
odbor
školstva
MDVaRR,
Bratislava
MDVaRR,
Bratislava
MV SR,
Bratislava
MV SR,
Banská
Bystrica
MDVaRR
SR,
Bratislava
DPO SR,
Bratislava
MV SR,
BA, OÚ,
ZH
Lesy SR, ZC

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením – bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

49,50

7,92

41,58

16,60

16,60

0,00

Finančný príspevok na podporu zamestnania
znevýh. UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 –
bežné výdavky

1 665,16

1 665,16

0,00

Fin. príspevok na podporu vytvorenia pracov.
miesta podľa §51a zák.č.5/2004 - bežné
výdavky

1 578,24

1 578,24

0,00

Fin. príspevok na podporu vytvorenia pracov.
miesta podľa §54 zák.č.5/2004 - bežné výdavky

16 346,84

16 346,84

0,00

Nenormatívne finančné prostriedky na rok
2016 pre 5-ročné deti MŠ - bežné výdavky

977,00

977,00

0,00

Prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR na rok 2016 - bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
registra adries na rok 2016 - bežné výdavky
Prenesený
výkon
štátnej
správy
starostlivosti o životné prostredie na obce
v roku 2016 - bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
stavebného poriadku na rok 2016 SR -

159,39

159,39

0,00

9,00

9,00

0,00

45,18

45,18

0,00

449,19

449,19

0,00

20,87

20,87

0,00

Dotácia pre DHZ

700,00

700,00

0,00

Voľby do NR SR 2016

751,68

647,90

103,78

4 179,60
26 948,25

4 179,60
26 802,89

0,00
145,36

Dotácia na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením – bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

bežné výdavky
Prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie a účelové komunikácie
v kompetencii obce - bežné výdavky

Dotácia – rekonštrukcia MK
SPOLU:
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané
finančné prostriedky dotácie z ÚPSVaR, BŠ – na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, vo výške 41,58 €, boli, ku koncu roka 2016, vrátené
na účet ÚPSVaR, BŠ. Taktiež nevyčerpané finančné prostriedky, spojené s voľbami do NR SR
v roku 2016, vo výške 103,78 € boli vrátené v termíne na účet Okresného úradu v Žiari nad
Hronom.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec Župkov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1 000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základe schváleného uznesenia ObZ č. 94/2015 zo dňa 15.12.2015 neschválilo
uplatňovanie programového rozpočtu v roku 2016 .

13. Návrh uznesenia:
Uznesenie č.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
- stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016.
- správu audítora k účtovnej závierke za rok 2016.
Uznesenie č.
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje:
krytie schodku rozpočtového hospodárenia z prebytku finančných operácií v sume 10 000 EUR ,
z úveru vo výške 13 981 EUR a z rezervného fondu vo výške 2 738,35 EUR.

Uznesenie č.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- celoročné hospodárenie bez výhrad.
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