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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 aj s finančnými operáciami bol zostavený ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2015 uznesením č. 114/2015.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 31.3.2016 starostom obce,
- druhá zmena schválená dňa 31.5.2016 starostom obce,
- tretia zmena schválená dňa 07.12.2016 OZ uznesením č. 202/2016.
Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom

881 517

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 093 635

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

156 517
725 000
0

164 480
917 455
11 700

Výdavky celkom

880 763

1 091 635

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

141 363
5 000
734 400

143 186
13 200
935 249

prebytkový

prebytkový

Schválený
rozpočet

Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 093 635

1 093 815,71

100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 093 635 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1 093 815,71 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

164 480

164 661,20

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 164 480 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
164 661,20 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

125 684

125 742,90

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 88 204 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 88 203,46 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 33 677 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 33 738,54 EUR, čo je
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 30 161,53 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 3 561,17 EUR, dane z bytov boli v sume 15,84 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 33 738,54 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2016 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 14 158,09 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 520 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 525 EUR, čo je 100 %
plnenie. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 110 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 107,90 EUR, čo je 98 %
plnenie. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 3 168 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 168 EUR, čo je 100
% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 168 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
0 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 65 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

22 877

22 956,91

100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 22 877 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 274,69 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedený príjem pozostáva z príjmu z prenajatých pozemkov v sume 1 091,37
EUR, z príjmu z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 183,32 EUR .
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 8 535 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 525,82 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z poplatkov za predaj výrobkov, tovarov
a služieb (vyhlásenie, platby za vzdelávanie, vyseparovaný odpad, predaj zberných nádob)
v sume 5 327,50 EUR, poplatky za stravné v sume 101,70 EUR, poplatky z vkladov na
bankových účtoch v sume 0,12 EUR, ostatných poplatkov – správne poplatky vo výške 3 096,50
EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

9 142

9 156,40

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 142 EUR, bol skutočný príjem vo výške
9 156,40 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov v sume 7 234,10 EUR,
vratiek v sume 1 917,01 EUR a z odvodov z hazardných hier (stávkových hier) v sume 5,29
EUR.
Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

15 919

15 761,39

100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 15 919 EUR bol skutočný príjem vo výške 15 761,39
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Účel

Suma v EUR
519,14
401,30
1 034,88
12 520,65
1 078,63
163,11
43,68

voľby do NR SR
aktivačná činnosť
rodinné prídavky-osob. príjemca
dohody § 54
protipovodňové opatrenia
register obyvateľov
starostlivosť o životné prostredie

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Nerozpočtované granty boli prijaté vo výške 200 EUR na usporiadanie MDD.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

917 455

917 454,51

100

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 3 324 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 324 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo životného prostredia SR

Účel

7 350,00 návrh územného plánu
906 780,51 protipovodňové opatrenia

V roku 2016 obec Slaská prijala z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
kapitálový transfer vo výške 7 350 EUR na financovanie projektu ,,Spracovanie návrhu
územného plánu obce“.
Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z projektu
,,Protipovodňové opatrenia v obci Slaská“, kód projektu ITMS 24120110119, obec získala
finančné prostriedky vo výške 906 780,51 EUR z prečerpaných kapitálových výdavkov.
Rozpočtovaný príjem bol plnený vo výške 100 %.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

11 700

11 700

100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 11 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
11 700 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

v sume

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 191/2016 schválilo prijatie úveru vo výške 10 500 EUR na
financovanie projektu ,,Spracovanie návrhu územného plánu obce“, ktorý je financovaný
s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 206/2016 schválilo uvoľnenie finančných prostriedkov
z rezervného fondu vo výške 1 200 EUR na úhradu nákladov spojených s výkonom verejného
obstarávania v rámci projektu ,,Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov
v obci Slaská.“

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

1 091 635

1 089 092,39

100
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 091 635 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1 089 092,39 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

143 186

141 774,46

99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 143 186 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
141 774,46 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
Funkčná

klasifikácia

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány

Rozpočet
Skutočnosť plnenie
po zmenách
v%
88 223,50
87 431,17

99

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na platy zamestnancov obce,
odvody do poisťovní, úhrady za energie, poplatky za poštovné , softvér a licencie, výdavky na
nákup kancelárskych potrieb, publikácií, PHM, servis, diaľničnú známku (Renault), údržbu
výpočtovej techniky, reklamu a inzerciu, štúdie, posudky, poplatky, náklady na stravovanie
zamestnancov, poistenie majetku, odmeny poslancom, odmeny na základe DOVP, na členské
príspevky, reprezentačné.
Funkčná

klasifikácia

01.1.2

Finančné a rozpočtové záležitosti

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
573
572,51
100

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na poplatky banke .
Funkčná

klasifikácia

01.6.0

Všeobecné verejné služby

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
678

plnenie
v%
519,14
77

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na zabezpečenie volieb do NR SR.
Funkčná

klasifikácia

01.7.0

Transakcie verejného dlhu

Rozpočet
po zmenách
4 355

Skutočnosť

plnenie
v%
4 352,85
100

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na splátku úrokov z úveru
a manipulačné poplatky.
Funkčná

klasifikácia

03.2.0

Ochrana pred požiarmi

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
110

plnenie
v%
46,65
43

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na elektrickú energiu v požiarnej
zbrojnici.
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Funkčná

klasifikácia

04.5.1

Cestná doprava

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
2 535
2 536,96
100

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na vypracovanie projektovej
dokumentácie na revitalizáciu verejného priestranstva (most Priehrada, cesty) vo výške 1 870 €,
čistenie miestnych komunikácií vo výške 52,31 €. Palivo na zimnú údržbu ciest a poplatok za
prenájom pozemku pod cestou vo výške 52,31 €.
Funkčná

klasifikácia

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
7 590
7 584,83
100

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na plat zamestnancov, odvody do
poisťovní, poplatky za energie v zbernom dvore, materiál, PHM na zber bio odpadu, výdavky na
opravu lisu v zbernom dvore, náklady na odvoz komunálneho odpadu vo výške 3 204,29 €
a ekologický poplatok za uloženie odpadu vo výške 193,71 €. Výdavky na vypracovanie
projektu na ,,Nákup technológie pre triedený zber KO v obci Slaská“ vo výške 2 880 €.
Funkčná

klasifikácia

05.3.0

Znižovanie znečisťovania

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
3 653
3 627,61

99

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na materiál (schodypotok), poplatok za nájomné a externý manažment .
Funkčná

klasifikácia

06.2.0

Rozvoj obcí

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
15 219,76
14 806,78

97

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na platy a odvody do poisťovní pre
zamestnancov Ocú a pracovníkov zamestnaných na základe Dohody s Úradom práce sociálnych
vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, nákup materiálu, pracovného oblečenia, paliva na kosenie,
PHM do traktora. Poplatky za servis traktora, prevádzkové stroje, povinný prídel do sociálneho
fondu, poistenie. Úhrada na nemocenské dávky pre zamestnancov.
Funkčná

klasifikácia

06.4 0

Verejné osvetlenie

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
3 462
3 461,61
100

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na energie, nákup materiálu
a vyhotovenie auditu na verejné osvetlenie.
Funkčná

klasifikácia

08.1.0

Rekreačné a športové služby

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
6 556
6 545,71
100
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V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na energie, vodu, palivo na kosenie,
výdavky na futbalový turnaj, poplatok za vypracovanie projektu na viacúčelové ihrisko.
Poskytnutá dotácia pre športovcov vo výške 4 450 €.
Vyčerpal sa sponzorský príspevok na turnaj vo výške 200 €, ktorý sa nerozpočtuje.

Funkčná

klasifikácia

08.2.0

Kultúrne služby

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
5 375
5 374,47
100

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na energie v klube dôchodcov
a kultúrnom dome, materiál na zabezpečenie dňa detí a stretnutia dôchodcov. Dotácia poskytnutá
na činnosť Jednoty dôchodcov vo výške 1 000 €, OZ PRO Slaská vo výške 1 000 €, OZ
Slašťanská kapela vo výške 2 000 €.
Funkčná

klasifikácia

08.3.0

Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
150
52,78

35

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na poplatky SOZE a Slovgramu.
Funkčná

klasifikácia

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
567,47
566,35
100

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na energie v dome smútku, nákup
kytíc na pietne akty, poplatok za aktualizáciu softvéru na evidenciu pohrebiska, nákup PHM na
kosenie cintorína.

Funkčná

klasifikácia

09.5.0

Vzdelávanie

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
644
643,50
100

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na záujmové krúžky pre žiakov
z obce Slaská, náklady na školenie a vzdelávanie zamestnancov obce.
Funkčná

klasifikácia

10.2.0

Staroba

Rozpočet
Skutočnosť
plnenie
po zmenách
v%
2 450
2 416,16

99

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky na príspevok na stravovanie
starobných dôchodcov cez SČK a plat a odvody do poisťovní, nemocenské dávky za
opatrovateľskú službu.
Funkčná

klasifikácia

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť

plnenie
v%
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10.7.0

Soc.pomoc občanom v hm.a soc. núdzi

1 034

1 034,88

100

V tejto funkčnej klasifikácii sú použité finančné prostriedky poskytnuté z ÚPSVaR na rodinné
prídavky pre poberateľov z dôvodu záškoláctva.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 61 487 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 61 383,53 EUR, čo
je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov zamestnaných
cez úrad práce, kontrolórky obce, opatrovateľská služba.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23 082,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 22 847,25 EUR,
čo je 99 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 44 177,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 43 207,62 EUR,
čo je 98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 8 953 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8 874,55 EUR, čo
predstavuje 99 % čerpanie.
Medzi najdôležitejšie výdavky patrí členský príspevok pre ZMOS, ZMO, OZ Žiarska kotlina vo
výške 346,55 EUR, dotácia pre Športový klub Slaská vo výške 4 450 EUR, ZO Jednoty
dôchodcov v Slaskej vo výške 1 000 EUR, OZ PRO Slaská 1 000 EUR, OZ Slašťanská kapela
2 000 EUR, centrá voľného času v Žiari nad Hronom na činnosť krúžkov vo výške 78 EUR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 4 355 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 4 352,85 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

13 200

12 769,51

97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 13 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 12 769,51EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu

Funkčná Ekonom. Názov
klasif.
klasif.
01.1.1
711001 Pozemkov
05.1.0
714004 Technika- KO
06.2.0
711005 Územný plán
06.2.0
717005 Územný plán

Zdroj
43
46
111
52

Rozpočet
Skutočnosť Plnenie
po zmenách
v%
1 500
1 069,51
71
1 200
1 200
100
7 350
7 350
100
3 150
3 150
100

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 1 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 069,51 EUR, čo
predstavuje 71 % čerpanie.
b) Realizácia projektu – nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov
Z rozpočtovaných 1 200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1 200 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie
c) Ostatné nehmotné aktíva- spracovanie návrhu územného plánu
Z rozpočtovaných 10 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 10 500 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

935 249

934 458,42

100

Z rozpočtovaných 935 249 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2016 v sume 934 548,42 EUR, čo predstavuje 100 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií .
Funkčná ekonom. Názov
klasif.
klasif.
Z ban .úverov- protípov.
01.7.0
821004 opatrenia v obci Slaská
Z ban .úverov- protip.
01.7.0
821004 opatrenia v obci Slaská
Z ban .úverov- protipov.
01.7.0
821004 opatrenia v obci Slaská

zdroj Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť

plnenie
v%

11U2

95 564

95 564,12

100

13U1

812 295

812 295,02

100

41

5 640

4 939,28

88

11

01.7.0
01.7.0

Z ban .úverov-nehnuteľnosti,
821005 protipov. opatrenia
821005 Z ban .úverov- územný plán

41
52

14 400
7 350

14 400
7 350

100
100

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
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
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 v EUR
164 661,20
141 774,46
+ 22 886,74
917 454,51
12 769,51
+ 904 685
+ 927 571,74
0
+ 927 571,74
11 700
934 548,42
- 934 548,42
1 093 815,71
1 089 092,39
4 723,32
0
4 723,32
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Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010/*
(v eurách)
Číslo
riadku

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

1

PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)

2

v tom: daňové príjmy (100)

Suma
1 093 816
125 743

3

nedaňové príjmy (200)

26 281

4

granty a transfery (300)

930 092

5

príjmové finančné operácie (400, 500)

11 700

6

z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

1 200

7

prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

8

VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)

9

v tom: bežné výdavky (600)

10 500
1 089 092
141 774

10

kapitálové výdavky (700)

11

výdavkové finančné operácie (800)

12

Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)

13

Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1r.5-r.8+r.11)

14

Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - )(r.15 – r. 16)

15

Stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia

10 028

16

Stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka

6 763

17

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - )(r.19-r.18 )

1 394

18

Stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia

19

Stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho obdobia

7 316
8 710

20

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.17)

4659

21

12 770
934 548
4 723
927 572
3 265

932 230

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.20 )
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Prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je za rok 2016 vo výške
+ 927 571,74 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 je za rok 2016 vo výške – 922 848,42 EUR.
Účtovná jednotka v roku 2016 prijala nenávratný finančný príspevok na protipovodňové
opatrenia, ktorý sa vykazuje v kapitálových príjmoch. Následne splatila prijatý úver, ktorý sa
vykazuje vo finančných operáciách.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
4 723,32 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky – Nákup technológie zberný dvor

269,04
3 303,01

KZ k 31.12.2016

2 372,05

1 200

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel

46,88
614

Úbytky - darčekové poukážky

585

KZ k 31.12.2015

75,88

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR
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Majetok spolu

2 820 607,99

1 848 844,41

Neobežný majetok spolu

1 894 529,83

1 831 392,60

0

10 500

Dlhodobý hmotný majetok

1 806 061,83

1 732 424,60

Dlhodobý finančný majetok

88 468

88 468

925 158,17

16 838,29

674,88

247,08

915 014,81

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

5 843,25

9 414,79

Finančné účty

3 625,23

7 176,42

919,99

613,52

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

2 820 607,99

1 848 844,41

761 721,80

750 178,50

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

Fondy

0

Výsledok hospodárenia

761 721,80

750 178,50

Záväzky

983 870,90

58 032,19

506,50

615

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

Dlhodobé záväzky

88,75

121,75

Krátkodobé záväzky

12 067

10 130,14

971 208,55

47 165,30

1 075 015,29

1 040 633,72

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
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Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám- úver
- voči bankám - poplatok

-

47 160,13 EUR
5,17 EUR

voči dodávateľom
voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné

Poskytovateľ
úveru
Prima banka
Slovensko, a.s.
VÚB, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Účel
Kúpa
nehnuteľností a
pozemkov
Protipovodňové
opatrenia
Návrh územného
plánu obce

2 770,87
0
3 478,84
2 935,69
936,74

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Výška
prijatého
úveru
44 180,13

Výška
úroku

Zabezpečenie
úveru

2,50%

24 000,00

1,1 %

10 500,00

2,00 %

Vista
blankozmenka
č. 55/002/14
blankozmenka
č.2051/2015/D/
ZM
žiadne

Zostatok
k 31.12.2016

Splatnosť

28 410,13

r. 2022

15 600,00

r.2018

3 150,00

r.2018

Účtovná jednotka 1.4.2014 uzatvorila zmluvu o termínovanom úvere č. 55/002/14 s celkovým
objemom na sumu 50 000 €. V roku 2014 vyčerpala finančné prostriedky vo výške 31 638,70 €
na kúpu stavieb a pozemkov. Zároveň splatila istinu vo výške 3 500 €. Zostatok úveru
k 31.12.2014 bol vo výške 27 868,70 €. V roku 2015 čerpala úver vo výške 12 541,43 € na kúpu
pozemkov a splatila istinu vo výške 6 000,00 €. Zostatok úveru k 31.12.2015 bol vo výške
34 410,13. V roku 2016 sa splatila istina vo výške 6000 €. Zostatok úveru k 31.12.2016 bol vo
výške 28 410,13 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky úveru sú mesačné vo
výške 500 EUR a splátky úrokov sú tiež mesačné.
Účtovná jednotka 03.12.2015 uzatvorila zmluvu o termínovanom úvere č. 1391/2015/UZ
s celkovým objemom 24 000,00 € za účelom spolufinancovania nákladov projektu s kódom
ITMS 24120110119 ,,Protipovodňové opatrenia v obci Slaská.“ Obec uzatvorila s Ministerstvom
životného prostredia SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 127/2.1
MP/2015 v rámci operačného programu Životné prostredie, Prioritná os: 2. Ochrana pred
povodňami, kód výzvy OPZP – PO2-14-1, opatrenie č. 2.1 Ochrana pred povodňami. Obec
čerpala prostriedky dňa 3.12.2015 na úhradu faktúry 2015/184. Splatnosť úveru je ku dňu
25.10.2018. Mesačná splátka istiny činí 700 €. Zostatok úveru k 31.12.2015 bol vo výške
24 000,00 € . V roku 2016 obec Slaská splatila istinu vo výške 8 400 €. Zostatok úveru
k 31.12.2016 bol vo výške 15 600 €.
Účtovná jednotka 10.11.2016 uzatvorila zmluvu s Prima bankou Slovensko, a.s. o termínovanom
úvere č. 55/001/16 vo výške 10 500,00 € na financovanie projektu ,,Návrh územného plánu
obce.“ Obec Slaská v roku 2016 splatila istinu vo výške 7 350,00 €. Zostatok úveru
k 31.12.2016 bol vo výške 3 150,00 €.
Obec pri používaní návratných zdrojov financovania dodržala pravidlá návratných zdrojov
financovania podľa §17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pri prijatí
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úveru suma dlhu obce neprekročila 60% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročila 25%
zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Do celkovej výšky dlhu sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých
na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a Európskej únie.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec poskytla dotácie právnickým osobám na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech
rozvoja obce na základe podmienok ustanovených vo VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce. Finančné prostriedky boli poukázané žiadateľom na základe uznesenia OZ.
Vyčerpané finančné prostriedky boli prijímateľmi dotácie riadne vyúčtované.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

OZ Športový klub Slaská - bežné výdavky
na športovú činnosť
ZO Jednota dôchodcov Slovenska na aktivity
klubu dôchodcov- bežné výdavky

4 450,00

4 450,00

0

1 000,00

1 000,00

0

OZ PRO Slaská na výmenu okien a dverí na
minifitnes centre – bežné výdavky

1 000,00

1 000,00

0

OZ Slasťanská kapela na vydanie CD nosiča
Slašťanskou dolinou- bežné výdavky

2 000,00

2 000,00

0

9. 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
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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 štátnemu rozpočtu:
Účelové určenie

Poskytovateľ

Ministerstvo

Voľby do NR SR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

794,56

519,14

275,42

7 350,00

7 350,00

0

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

vnútra SR
Ministerstvo

Príprava územného plánu

dopravy SR
ÚPSVaR

Aktivačná činnosť

401,30

401,30

0

ÚPSVaR

Rodinné prídavky

1 034,88

1 034,88

0

ÚPSVaR

Dohoda § 54

12 520,65

12 520,65

0

Ministerstvo

Register obyvateľov

163,11

163,11

0

Životné prostredie

43,68

43,68

0

vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila s Ministerstvom životného prostredia SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku číslo 127/2.1 MP/2015 v rámci operačného programu Životné prostredie,
Prioritná os: 2. Ochrana pred povodňami, kód výzvy OPZP – PO2-14-1, opatrenie č. 2.1 Ochrana
pred povodňami. Podľa zmluvy Poskytovateľ poskytne obci NFP do výšky 1 283 446,62 €, čo
predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej
platnosť a účinnosť končí 31.8.2020.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
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Poskytnuté finančné prostriedky
na CVČ v roku 2016

Cirkevná škola Žiar nad Hronom
CVČ - Žiar nad Hronom

Suma
Poskytnutých
fin. prostriedkov

58,50
32,50

Zúčtované
Vrátené
Fin.
Fin.
prostriedky prostriedky

58,50
19,50

0,00
13,00

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC.
Obec Slaská nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu, ani podnikateľský subjekt.

10.Výsledok hospodárenia v účtovníctve
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/21513/2013-31 ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.
Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného
zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.
Trieda 6 – Výnosy 214 306,14 EUR
Trieda 5 – Náklady 207 090,42 EUR
Obec vykázala vo svojej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 kladný výsledok
hospodárenia vo výške 7 215,72 EUR, ktorý bude účtovne usporiadaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Hodnotenie plnenia programov obce
Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia,
ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní
verejných zdrojov. Programový rozpočet zahŕňa aj aktivity rozpočtovej organizácie. Hodnotenie
programu sa uskutočňuje v porovnaní so schváleným programovým rozpočtom. Obecné
zastupiteľstvo v Slaskej na svojom zasadnutí schválilo uznesením č. 114/2015 od 1.1.2016
neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce.
V Slaskej, dňa 15.05.2017

Bc. Daniel G e l i e n
starosta obce Slaská
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Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za
rok 2016
s c h v a ľ u j e:
1. Celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.
2. Použitie prebytku finančných prostriedkov vo výške 4 723,32 € na tvorbu rezervného fondu.
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