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Záverečný účet obce za rok 2016 
  

 
1. Rozpočet obce na rok 2016  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č.48/2015. 

Rozpočet bol zmenený deväťkrát: 

- prvá zmena   schválená OZ dňa 23.3.2016 uznesením č. 56/2016 

- druhá zmena schválená RO č. 2 štatutárom, dňa 4.5.2016 uznesením č. 63/2016 

- tretia zmena  schválená OZ dňa 4.5.2016 uznesením č. 69/2016 

- štvrtá zmena schválená RO č. 4 štatutárom ,dňa 15.6.2016  uznesením č. 72/2016 

- piata zmena  schválená RO č. 5 štatutárom, dňa 29.9.2016 uznesením č. 84/2016 

- šiesta zmena  schválená  OZ dňa 29.9.2016 uznesením č. 85/2016 

- siedma zmena schválená RO č. 7 štatutárom, dňa 30.9.2016 uznesením č. 88/2016 

- ôsma zmena schválená OZ dňa 15.12.2016 uznesením č. 89/2016 

- deviata zmena schválená RO č. 9 štatutárom, dňa 14.2.2017 uznesením č. 105/2017. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 130970,00 236983,95 

z toho :   

Bežné príjmy 130970,00 163845,04 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 73138,91 

Výdavky celkom 130970,00 234676,60 

z toho :   

Bežné výdavky 105585,00 135202,29 

Kapitálové výdavky 8000,00 80520,00 

Finančné výdavky 17385,00 18954,31 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 2307,35 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016  

 

Poznámka: Rozbor plnenia príjmov rozpísaný v štruktúre  hlavných kategóriách ekonomickej 

klasifikácie v prvej úrovni v číselnom kóde ekonomickej klasifikácie tak ako bol rozpočet 

schválený  obecným zastupiteľstvom.  

 

Schválený 

rozpočet na rok 

2016 

Schválený rozpočet 

na rok 2016 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% plnenia po 

poslednej zmene 

rozpočtu 

130970,00 236983,95 236983,95 100 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  236983,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

23983,95 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 163845,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

163845,04 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený 

rozpočet na rok 

2016 

Schválený rozpočet 

na rok 2016 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% plnenia po 

poslednej zmene 

rozpočtu 

84450,00 93192,18 93192,18 100,00 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (ekonomická klasifikácia :110) 

Z rozpočtovaných v sume 78988,10 EUR  výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané  

finančné prostriedky zo ŠR v sume 78988,10 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.  

 

Daň z nehnuteľností (ekonomická klasifikácia: 120) 

Z rozpočtovaných 6823,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6823,82 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4478,90 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 2344,92 EUR .  

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 52,27 EUR. 

 

Dane za tovary a služby (ekonomická klasifikácia: 130) 

Daň za psa:   442,90 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : 6937,36 EUR. K 31.12.2016 obec 

eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 52,38 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

Schválený 

rozpočet na rok 

2016 

Schválený rozpočet 

na rok 2016 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% plnenia po 

poslednej zmene 

rozpočtu 

32237,00 34014,32 340014,32 100,00 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku ( ekonomická klasifikácia: 210) 

Z rozpočtovaných 29533,14  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 29533,14 EUR, čo 

je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 107,38 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 29425,76 EUR. 

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky za prenájom pozemkov a nájomných priestorov 

v sume:1594,33 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: (ekonomická klasifikácia: 220) 

Z rozpočtovaných 3030,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3030,26 EUR, čo je 

100,00 % plnenie. V tom: za overovanie listín a podpisov, za rybárske lístky, za vyhlásenie 

v obecnom rozhlase a za auto, príjem za odovzdaný odpad do zberných surovín z vyradeného 

a neupotrebiteľného majetku,  z recyklačného fondu ,ap.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

úroky z vkladov  (ekonomická klasifikácia 240) 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1,97 EUR , bol skutočný príjem vo výške  1,97 

EUR , čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 

Iné nedaňové príjmy (ekonomická klasifikácia: 290) 

Z rozpočtovaných 4909,32 EUR, skutočný príjem v sume  4909,32 EUR. 

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek : uznanej DPH 

z oprávnených výdavkov z programu rozvoja vidieka SR – kamerový systém, z ročného 

vyúčtovania zo zdravotných poisťovní a z vyúčtovania služieb spojených s bývaním.  

 

d) prijaté granty a transfery ( ekonomická klasifikácia: 310 ) 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 33178,17 EUR bol skutočný príjem vo výške 33178,17 

EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MDV a RR SR 401,76 Prenesený výkon štátnej správy na úseku 

stavebného poriadku 

MV SR 151,56 Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia 

pobytu občanov a registra obyvateľov a na úseku 

registra adries 

MŽP SR 40,41 Prenesený výkon štátnej správy  na úseku 

starostlivosti o životné prostredie 

MV SR 665,92 Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb do 

NR SR 

UPSV a R 31918,52 Finančný príspevok na podporu vytvorenia 

pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ – 

národný projekt „Šanca na zamestnanie“ 

Spolu: 33178,17  

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený 

rozpočet na rok 

2016 

Schválený rozpočet 

na rok 2016 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% plnenia 

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

Kapitálové príjmy nerozpočtované.  

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený 

rozpočet na rok 

2016 

Schválený rozpočet 

na rok 2016 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% plnenia 

0,00 73138,91 73138,91 100,00 

 



 

                                                                      6 

V roku 2016 bol prijatý úver v sume 20 000,- EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 

4.5.2016 uznesením č.68/2016 so splatnosťou na osem rokov na výstavbu multifunkčného 

ihriska s úrokovou sadzbou 2,2%. Zapojenie finančných prostriedkov do príjmu pre použitie 

v roku 2016 v sume 53138,91 EUR. 

Plnenie jednotlivých rozpočtových položiek finančných operácii je prílohou Záverečného účtu.  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  

 

Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený 

obecným zastupiteľstvom (bežné výdavky bez programovej štruktúry rozpísané na úrovni 

hlavnej kategórie: 610,620,630,640,650) . 

 

Schválený 

rozpočet na rok 

2016 

Schválený rozpočet 

na rok 2016 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% čerpania 

130970,00 234676,60 234676,60 100,00 

 

 

1. Bežné výdavky  

 

Schválený 

rozpočet na rok 

2016 

 Schválený rozpočet 

na rok 2016 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% čerpania 

105585,00 135202,29   135202,29                        100,00         

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ekonomická klasifikácia 610) 

Z rozpočtovaných výdavkov 51967,88 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 

51967,88 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného 

úradu, starostu obce, hlavného kontrolóra obce, poslancov obce a uchádzači o zamestnanie 

v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní (ekonomická klasifikácia 620) 

Z rozpočtovaných výdavkov 17865,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

17865,23 EUR, čo je 100 % čerpanie.  

 

Tovary a služby (ekonomická klasifikácia 630) 

Z rozpočtovaných výdavkov 57328,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

57328,81 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky za : správu obecného úradu,   

všeobecnú pracovnú oblasť, verejné osvetlenie, ochrana pred požiarmi, bezpečnosť, ekonomická 

oblasť, ochrana životného prostredia,  nakladanie s odpadmi, bývanie a občianska vybavenosť, 

kultúra a športov a služby, prevádzkovanie obecných budov, obecných cintorínov ,prevádzka 

v obecnej knižnici, pred primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – materská škola ( bez 

právnej subjektivity) , sociálne zabezpečenie – staroba , (v tom:  cestovné náhrady, energie, 

materiál, všeobecné a špeciálne služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery (ekonomická klasifikácia 640) 

Z rozpočtovaných výdavkov 2648,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2648,83 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 
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Výdavky  na úhradu za: prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na 

vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové 

komunikácie, z rozpočtu obce pre  ZO č. 09 Šútovce Jednotu dôchodcov na Slovensku, ročné 

členské do stavovských organizácii , sociálna výpomoc pre občana obce a vyplatenie za prvých 

10 dní práceneschopnosti. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami (ekonomická klasifikácia 650) 

Z rozpočtovaných výdavkov 5391,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 5391,54 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Splátky úrokov za ( prevádzkové a investičné úvery) 

ŠFRB, ČOV, verejné osvetlenie a multifunkčné ihrisko). 

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený 

rozpočet na rok 

2016 

Schválený rozpočet 

na rok 2016 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% čerpania 

8000,00 80520,00     80520,00                    100,00           

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 

Z rozpočtovaných  76830,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 76830,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Výstavba multifunkčného ihriska, modernizácia  verejného 

osvetlenia, prestavba nebytových priestorov v obecnej budove č. 112 na pred primárne 

vzdelávanie – materská škola. 

 

b)  Prípravná a projektová dokumentácia 

Z rozpočtovaných 3690,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3690,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie. Projekty : propagácia prvkov kultúrneho dedičstva – „Jakubov 

dom“, revitalizácia verejného priestranstva, oprava zosuvu svahu na miestnej komunikácii. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený 

rozpočet na rok 

2016 

Schválený rozpočet 

na rok 2016 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% čerpania 

18954,31 18954,31           18954,31                        100,00 

 

 

Výdavky predstavujú splácanie istín z prijatých úverov na projekty: bytový dom - ŠFRB , 

modernizácia a rekonštrukcia verejného  osvetlenia a výstavba  multifunkčného  ihriska.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 163845,04 

Bežné výdavky spolu 135202,29 

Saldo bežného rozpočtu 28642,75 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 80520,00 

Saldo kapitálového rozpočtu  -80520,00 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu +51877,25 

Príjmové finančné operácie  73138,91 

Výdavkové finančné operácie 18954,31 

Saldo  finančných operácií 54184,60 
PRÍJMY SPOLU   236983,95 

VÝDAVKY SPOLU 234676,60 

Účtovný prebytok  +2307,35 

Na základe uvedených skutočností o výsledku hospodárenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

obce. 

 
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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  8,76       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

0,00      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

0,00       

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2016 8,76       

 

Fond Rozvoja 

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 

peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond peňažný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  1281,62       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

0,00      

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 

  

0,00       

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2016 1281,62       
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Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravujú interné zásady obce. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016                                                    140,14 

Prírastky - povinný prídel -  1,05      %                                                                          499,91                       

               - ostatné prírastky                                                       0,00 

Úbytky   - stravovanie                                                                       211,00 

               - ostatné úbytky                                                                                                    70,05 

KZ k 31.12.2016                                                   359,00 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

            

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  5685,62       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

3480,00      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na tovary a služby (rozpis jednotlivých položiek 

v prílohe Záverečného účtu) 

 

 

 

857,86       

KZ k 31.12.2016 8307,76       

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016  

 

STRANA AKTÍV  
2016 v EUR 2015 v EUR 

Brutto Korekcia Netto Netto 

b 1 2 3 4 

SPOLU MAJETOK  1299912,07 243705,70 1056206,37 1053065,26 

Neobežný majetok  1269390,68 243705,70 1025684,98 969871,74 

Dlhodobý hmotný majetok súčet  1195644,7 243705,70 951938,98 896125,74 

Pozemky  131954,62 0 131954,62 131954,62 

Umelecké diela a zbierky  165,97 0 165,97 165,97 

Stavby  969501,76 201604,50 767897,26 703644,15 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí  39422,88 17566,38 21856,50 3295,50 

Dopravné prostriedky  1920,47 1485,47 435,00 610,00 

Drobný dlhodobý hmotný majetok  25267,46 20283,36 4984,10 2283,74 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok  7223,99 2765,99 4458,00 4708,00 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  20187,53 0 20187,53 29643,60 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 
majetok  0 0 0 19820,16 

Dlhodobý finančný majetok súčet  73746,00 0 73746,00 73746,00 

Obežný majetok 30084,53 0 30084,53 82610,66 

Zásoby 6112,13 0 6112,13 6498,61 

Dlhodobé pohľadávky súčet  160,00 0 160,00 5236,31 

Iné pohľadávky  0 0 0 5236,31 
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Krátkodobé pohľadávky súčet  2599,95 0 2599,95 2170,41 

Ostatné pohľadávky  69,75 0 69,75 16,50 

Pohľadávky z nedaňových príjmov 1646,71 0 1646,71 1672,09 

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších 
územných celkov  52,27 0 52,27 0 

Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 831,22 0 831,22 481,82 

Finančné účty súčet 21212,45 0 21212,45 68705,33 

Časové rozlíšenie náklady budúcich období súčet 436,86 0 436,86 582,86 

 
 

STRANA PASÍV 2016 v EUR 2015 v EUR 
b 5 6 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY  1056206,37 1053065,26 

Vlastné imanie 289045,61 289177,82 

Oceňovacie rozdiely súčet  0 1748,39 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín  0 1748,39 

Výsledok hospodárenia (+/-)  289045,61 287429,43 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/–   265852,58 262696,27 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  (+/–)  23193,03 24733,16 

Záväzky súčet  437560,70 552241,94 

Rezervy súčet  0 609,51 

Ostatné krátkodobé rezervy  0 609,51 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet  0 52000,00 

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku  0 12000,00 

Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy a iné zúčtovania 0 40000,00 

Dlhodobé záväzky súčet  396335,86 409839,56 

Ostatné dlhodobé záväzky  395976,86 409699,42 

Záväzky zo sociálneho fondu   359,00 140,14 

Krátkodobé záväzky súčet  14096,88 13410,63 

Dodávatelia 12154,51 1950,00 

Prijaté preddavky  87,87 0 

Nevyfakturované dodávky  1854,50 3285,07 

Iné záväzky  0 8175,56 

Bankové úvery a výpomoci súčet 27127,96 76382,24 

Bežné bankové úvery  27127,96 76382,24 

Časové rozlíšenie súčet  329600,06 211645,50 

Výnosy budúcich období  329600,06 211645,50 

 

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 

Záväzky celkom 

k 31.12.2015 v EUR 

Druh záväzkov voči:    

- dodávateľom 12154,51 1950,00 

- bankám SZRB 27127,96 76382,24 

- štátnym fondom 387126,56 399606,87 

- ostatné záväzky 11151,67 74302,83 

Záväzky spolu k 31.12.2016 437560,70 552241,94 
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Stav úverov k 31.12.2016 
 

1. 15.10.2013 poskytnutý úver celkom 427113€ prevádzkový úver zo ŠFRB, spolu splatené   

do 31.12.2016 splatených – od začiatku čerpania celkom 39-splátok .  

V roku 2016 istina splatená vo výške 12480,31 € a úroky 4004,81 € , úroková sadzba 1%. 

Konečný stav nesplatenej istiny úveru k 31.12.2016 je 387126,56 € . 

Splatnosť celkom  do  roku 30.10.2043 – nájomný bytový dom č. 112. 

 

2. 19.6.2013 poskytnutý investičný úver zo SZRB vo výške 20.000 €, splatené spolu do 

31.12.2016 splatených celkom od začiatku čerpania 39 splátok.  

V roku 2016 splatená  istina v sume 4320,00 €  úroková sadzba v roku 2015: 2,5 %.  

Úroky splatené vo výške 207,14 € .  

Zostatok istiny k 31.12.2016 je v sume 5960,00 € . 

Splatnosť celkom do roku 21.5.2018 – ČOV k bytovému domu. 
 

3. Poskytnutie čerpania  14.12. 2015 z prevádzkového úveru zo SZRB vo výške 3321,96€, 

do 31.12.2020. Úroková sadzba 1,80% v roku 2016.  

Splatenie úveru  na istine v roku 2016 v sume 684,00 € a úroky vo výške 54,35 € v 12 – tich 

splátkach k technickému zhodnoteniu verejného osvetlenia (TZ- verejné osvetlenie ). 

Zostatok istiny k 31.12.2016 je 2637,96 €. 

 

4. Krátkodobý úver  do 1 roka,  s čerpaním do  roku 2016 vo výške 62780,28 € - TZ verejné 

osvetlenie – refundované z nenávratného príspevku MH SR v roku 2016.  

Úroky v roku 2016 zaplatené vo výške 873,80 €. Z oznámenia o ukončení zmluvného vzťahu 

zo SZRB bol k 31.10.2016  úver vrátane príslušenstva splatený. 

 

     5.    Poskytnutý úver zo SZRB vo výške 20000,00 € k 18.5.2016  na osem rokov na výstavbu   

      multifunkčného ihriska  s úrokovou sadzbou 2,2 % .  

      Istina  v roku 2016 uhradená v siedmych  splátkach v sume 1470,00 €  a úrokmi vo výške  

      251,18 €. Zostatok istiny k 31.12.2016 ostáva  18530,00 €. 

      (Všetky splátky istín a úrokov sú mesačné ). 

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2014 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie/ príspevok z rozpočtu obce 

 –  bežné výdavky 

 

                                           - 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

ZO č. 09 Šútovce Jednota dôchodcov na 

Slovensku, č. uzn. 57/2016 

350,00 350,00 0,00 

Zuzana Hrdá, Šútovce 154, č. uzn. 64/2016 100,00 100,00 0,00 

    

Spoločný stavebný úrad Bojnice –  

za obyvateľa 

1109,19 1109,19 0,00 

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté . 
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9. Údaje o nákladoch a výnosoch  

 

 

Č. 

účtu  
Náklady č.r. 

2016 v EUR 
2015 v 

EUR Hlavná činnosť Spolu 

a b c 1 3 4 

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 16851,35 16851,35 15299,56 

501 Spotreba materiálu 002 11716,16 11716,16 10978,93 

502 Spotreba energie 003 5135,19 5135,19 4320,63 

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 18368,83 18368,83 11547,31 

511 Opravy a udržiavanie 007 762,16 762,16 257,57 

512 Cestovné 008 274,40 274,40 318,60 

513 Náklady na reprezentáciu 009 600,00 600,00 594,37 

518 Ostatné služby 010 16732,27 16732,27 10376,77 

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 75865,27 75865,27 60581,10 

521 Mzdové náklady 012 54217,53 54217,53 46072,69 

524 Zákonné sociálne poistenie 013 18343,78 18343,78 12220,54 

527 Zákonné sociálne náklady 015 3302,91 3302,91 2287,87 

528 Ostatné sociálne náklady 016 1,05 1,05 0 

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 111,18 111,18 55,28 

538 Ostatné dane a poplatky 020 111,18 111,18 55,28 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť (r. 022 až r. 028) 021 1035,84 1035,84 1231,74 

542 Predaný materiál 023 201,60 201,60 121,20 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 0 0 500 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 834,24 834,24 610,54 

55 Odpisy, rezerv.,opr.pol.,fin.činn.a zúčt.čas.rozl.(r.030 až r.039) 029 40067,87 40067,87 31446,07 

551 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku 030 40067,87 40067,87 30836,56 

  
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.032 až 

r. 035) 031 0 0 609,51 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0 0 609,51 

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 040 7214,97 7214,97 5734,09 

562 Úroky 042 5408,39 5408,39 4510,03 

568 Ostatné finančné náklady 047 1806,58 1806,58 1224,06 

58 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 

063) 054 1960,95 1960,95 1650,61 

585 

Náklady na transfery z rozpočtu obce  ostatným subjektom 

verejnej správy 059 1109,19 1109,19 598,85 

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce  060 450,00 450,00 650,00 

587 Náklady na ostatné transfery 061 401,76 401,76 401,76 

Účt.skup 50 - 58  

súčet (r.001+ r.006+ r.011+ r.017+ r.021+ r.029+ r.040+ r.049+ r.054) 064 161476,26 161476,26 127545,76 
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č.úč Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia č.r. 

2016 v EUR 
2015 v 

EUR Hlavná 

činnosť 
Spolu 

a b c 1 3 4 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 065 1662,34 1662,34 323,30 

602 Tržby z predaja služieb 067 1662,34 1662,34 323,30 

62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 074 385,72 385,72 0 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 385,72 385,72 0 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 079 93736,83 93736,83 85396,84 

632 Daňové výnosy samosprávy 081 86307,09 86307,09 77810,00 

633 Výnosy z poplatkov 082 7429,74 7429,74 7586,84 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 083 37039,46 37039,46 23634,41 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 37039,46 37039,46 23634,41 

65 

Zúčt. rezerv a opr.pol.a fin. činn.a zúčt.čas.rozl. (r.091+ r.096+ 

r.099) 090 0 0 0,82 

  Zúčt.rezerv a oprav.pol. z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 091 0 0 0,82 

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 092 0 0 0,82 

66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 1,97 1,97 2,84 

662 Úroky 102 1,97 1,97 2,84 

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach(r. 125 až r. 

133) 124 51843,24 51843,24 42921,14 

693 Výnosy samosprávy  z bežných transferov zo ŠR 127 33178,17 33178,17 35630,48 

694 Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo ŠR 128 17673,49 17673,49 7069,55 

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ost.subjektov mimo VS 131 991,58 991,58 221,11 

Úč.T 6  

súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 +  r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + 

r. 114 + r. 124) 134 184669,56 184669,56 152279,35 

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-) 135 23193,30 23193,30 24733,59 

591 Splatná daň z príjmov 136 0,27 0,27 0,43 

Výsledok hospodárenia po zdanení  

r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-) 138 23193,03 23193,03 24733,16 

 

 

 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
-zriadeným a založeným právnickým osobám 

-štátnemu rozpočtu 

-štátnym fondom 

-rozpočtom iných obcí , 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. 

 

 

- obec nemá založenú príspevkovú organizáciu 

     -  obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi  

     -  obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenie 
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    -  obec nemá založenú žiadnu organizačnú zahraničnú zložku 

    -  obec neposkytla žiadne záruky právnickým organizáciám ani fyzickým osobám 

    -  obec nemá programový rozpočet 

    -  obec s účinnosťou od 1.9.2016 zriadila rozpočtovú organizáciu obce bez právnej  

       subjektivity Materská škola Šútovce a Výdajňu školskej jedálne Šútovce , ktorá je  

       súčasťou školy. 

 

 

Výdavky - rozbor významných položiek bežného a kapitálového rozpočtu  

         –  materská škola  ( MŠ Šútovce bez právnej subjektivity ) 

Rozhodnutím MŠVV a Š SR bola Materská škola Šútovce a Výdajňa školskej jedálne ako 

súčasť  MŠ , Šútovce č. 112 zaradená do siete škôl a školských zariadení SR.  

 

Pred primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou: 

Z bežného rozpočtu tovary a služby (ekonomická klasifikácia 630 ) 

 

Schválený 

rozpočet na rok 

2016 

 Schválený rozpočet 

na rok 2016 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% čerpania 

3230,00 6617,46   6617,46                        100,00         

V tom:  

- za energie, vybavenie interiérového zariadenia : hracia a spacia miestnosť , počítačová 

technika, všeobecný materiál, knihy, hračky, ap., vybavenie prípravovne jedál : elektrické 

ručné spotrebiče, riady., ap. 

- zaradený interiérový majetok do 31.12.2016 v sume 3287,67 EUR 

- zaradený drobný majetok do 31.12.2016 v sume 1816,72 EUR 
 

Počet zamestnancov v  MŠ Šútovce:   3  
(od 1.8.2016 do 1.12.2016) 

 

   

  

Na základe Dohody č. 16/12/054/121 zo 25.8.2016 s UPSV a R Prievidza 

  Projekt realizovaný s podporou z ESF v rámci operačného programu Ľudské zdroje. 

v rozpočte podľa  štatistickej klasifikácie COFOG  všeobecná pracovná oblasť 

 p. č. obdobie celková cena práce uhradené z UPSV a R obec 

 
  

1 mzda za 08/2016 1159,10 1091,64 67,46 
 

  

2 mzda za 09/2016 1802,52 1637,46 165,06 
 

  

3 mzda za 10/2016 1811,56 1637,46 174,10 
 

  

4 mzda za 11/2016 1810,45 1637,52 172,93 
 

  

5 mzda za 12/2016 1793,59 1637,52 156,07 
 

  

spolu x 8377,22 7641,60 735,62 
 

  

      
  

Z kapitálového rozpočtu – obstaranie  

( technické zhodnotenie stavby – ekonomická klasifikácia 710) 

 

Schválený 

rozpočet na rok 

2016 

 Schválený rozpočet 

na rok 2016 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% čerpania 

0,00 14230,00 14230,00                        100,00         

  

Vynaložené finančné prostriedky sú za dofinancovanie  k 31.12.2016 za projektovú 

dokumentáciu a za rekonštrukčné práce na objekte. 
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Poskytovateľ 

dotácie 

poskytnuté 

v EUR 

Skutočne 

použité v 

EUR 

Rozdiel 

v EUR 

Účel 

MDV a RR SR 401,76 401,76 0,00 Prenesený výkon štátnej správy na úseku 

stavebného poriadku 

MV SR 151,56 151,56 0,00 Prenesený výkon štátnej správy na úseku 

hlásenia pobytu občanov a registra 

obyvateľov a na úseku registra adries 

MŽP SR 40,41 40,41 0,00 Prenesený výkon štátnej správy  na úseku 

starostlivosti o životné prostredie 

MV SR 665,92 665,92 0,00 Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb 

do NR SR 

UPSV a R 31918,52 31918,52 0,00 Finančný príspevok na podporu vytvorenia 

pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ 

– národný projekt „Šanca na zamestnanie“ 

Spolu: 33178,17 33178,17 0,00 x 
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11. 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 

   

  s výhradami , vtedy je obecné zastupiteľstvo povinné prijať konkrétne opatrenia na nápravu    

nedostatkov..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prílohy k záverečnému účtu: 

- Plnenie a čerpanie finančného rozpočtu za rok 2016  

- Výkaz FIN 1-12 

- Súvaha a VZaS 

- Podklad celkového rozpočtu vrátane finančných operácii 
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Návrh Záverečného účtu ( v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách., v znp. ) obec prerokuje najneskôr do šiestich 
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

Po spracovaní sa návrh záverečného účtu obce predložil: 

- hlavnému kontrolóri obce, ktorý vypracúva správu a stanovisko k záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom 
zastupiteľstve 

- finančnej komisii OZ 

- na verejnú diskusiu – zverejnený dňa ..................... na verejne prístupnej úradnej tabuli v obci. 
Po splnení zákonnej povinnosti sa tento návrh spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva. 

Prerokovanie záverečného účtu sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
– celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami: 

                                                               vtedy je obecné zastupiteľstvo povinné prijať konkrétne opatrenia na nápravu  nedostatkov. 

 
 

 

 


