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Záverečný účet Obce Veľké Bierovce  za rok 2016 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2016 

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

Obec v roku 2016 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,  kapitálový   rozpočet ako  schodkový 

a finančné operácie ako prebytkové. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015 uznesením č. 101/2015 

Rozpočet v  roku 2016 bol zmenený šesťkrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 10.03.2016 uznesením č. 117/2016 

- druhá zmena schválená dňa 31.03.2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016 

- tretia zmena  schválená dňa 21.06.2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016 

- štvrtá zmena schválená dňa 21.06.2016 uznesením č. 143/2016 

- piata zmena schválená dňa 08.09.2016 uznesením č. 160/2016 

- šiesta zmena schválená dňa 05.12.2016 uznesením č. 172/2016 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016 v € 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 293 350,00 338 333,04 

z toho :   

Bežné príjmy 254 350,00 298 733,04 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 39 000,00 39 600,00 

   

Výdavky celkom 293 350,00 338 333,04 

z toho :   

Bežné výdavky 223 210,00 223 210,00 

Kapitálové výdavky 70 140,00 70 740,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočet obce 293 350,00 338 333,04 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v €  

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

338 333,04 326 980,68 97 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

261 660,00 261 893,03 100 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 202.060,- € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR  v sume 201.727,88 €, čo  predstavuje  plnenie  na  

100 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 45.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 46.252,94 €, čo je 

103% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16.980,16 €, dane zo stavieb boli v sume 

29.272,78 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  46.252,94 €, za nedoplatky z minulých 

rokov 55,67 €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

1.119,29 €. 

c) Daň za psa  345,- € 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 194,- € 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 13.317,54 €. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

33 220,00 24 693,07 74 

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4.550,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4.511,65  €, čo je 100% 

plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.879,47  € a príjem z prenajatých 

budov, priestorov a objektov v sume 2.632,18 €. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 28.670,- € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 20.181,42 €, čo je 

70% plnenie.  

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, ktoré sú v sume 3.372,- €, 

licencie za výherné v sume 400,- €, príjmy z dobropisov v sume 2.082,84 €, príjmy za stravné 

ŠJ v sume 9.696,87 € a príjmy na MŠ príspevok od rodičov v sume 3.283,- €. 

 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

3 853,04 4 044,68 105 
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Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. OÚ – odbor ŽP 63,42 Prenesený výkon 

2. OÚ - odbor CDaPK 29,29 Prenesený výkon 

3. OÚ – stavebný poriadok 630,54 Prenesený výkon 

4. Okresný úrad-odbor školstva 2 116,00 MŠ-na výchovu a vzdelávanie 

5. MV SR  223,74 REGOB 

6. MV SR 12,20 Register adries 

7. MV SR  623,04 VOĽBY 

8. OBEC - Opatovce 300,00 TJ 

 

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

Samokontrolou bolo zistené, že dotácie boli použité v súlade s ich účelom, avšak pri dotácii 

na prenesený výkon OÚ - stavebný poriadok neboli dodržané kódy zdroja. 

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0,00 0,00 0 

       

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

V roku 2016 obec nemala žiadne príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív. 

b) Granty a transfery 

V roku 2016 obec nezískala žiadne granty a transfery. 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

39 600,00 36 350,00 92 

 

Príjem z prevodu finančných prostriedkov: 

Z rozpočtovaných  39.600,- € bol uskutočnený prevod z rezervného fondu v sume 24.850,- €, 

čo predstavuje 63 % plnenie. 

 

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v €  
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

338 333,04 292 851,00 87 

 

Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou č. 1 

Záverečného účtu.  
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1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

267 593,04 266 694,88 100 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 109 094,00 108 876,17 100 

Finančné a rozpočtové záležitosti 510,00 488,54 96 

Voľby 623,04 623,04 100 

Verejný poriadok a bezpečnosť 2 350,00 2 313,70 98 

Cestná doprava 60,00 29,29 49 

Nakladanie s odpadmi 19 300,00 19 239,86 100 

Ochrana životného prostredia 2 691,00 2 683,52 100 

Bývanie a občianska vybavenosť 5 995,00 5 942,24 99 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 15 530,00 15 365,55 99 

Vzdelávanie 2 120,00 2 112,00 100 

Školstvo  - MŠ 78 935,00 78 787,70 100 

Školstvo  - ŠJ 29 135,00 28 986,67 99 

Sociálne zabezpečenie 1 250,00 1 246,60 100 

Spolu 267 593,04 266 694,88  

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 108.555,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 108.543,76 €, čo 

je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných 

pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  40.987,78  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 40.891,50 €, čo 

je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 111.053,26  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 110.302,27 €, čo 

je 99 % 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. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 6.997,-  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6.967,35 €, čo 

predstavuje 99  % čerpanie.  

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

    finančnými výpomocami 

Obec v roku 2016 nečerpala žiadne splácanie úrokov ani platby súvisiace s úvermi, pôžičkami 

a návratnými finančnými výpomocami. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

70 740,00 26 156,12 37 
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 70.740,- € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 26.156,12 €, čo predstavuje  37 % čerpanie. 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0,00 0,00 0 

 

 

  

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 

  

Bežné príjmy  262 630,68 

Bežné výdavky   266 694,88 

Bežný rozpočet   23 935,80 

Kapitálové  príjmy             0,00 

Kapitálové  výdavky                        26 156,12 

Kapitálový rozpočet                     - 26 156,12 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu   - 2 220,32 

Vylúčenie z prebytku  - 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu   - 2 220,32 

Príjmy z finančných operácií   36 350,00 

Výdavky z finančných operácií            0,00 

Rozdiel finančných operácií                      36 350,00 
PRÍJMY SPOLU                    326 980,68 

VÝDAVKY SPOLU                  292 851,00 

Hospodárenie obce                     34 129,68 
Vylúčenie z prebytku - 

Oprava z minulého obdobia   -7 276,64 

Upravené hospodárenie obce 26 853,04 

 

4.varianta : 

Schodok rozpočtu v sume 2.220,32 €  (Príjmy BR + KR – Výdavky BR + KR)   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 finančných operácií  2.220,32 € 

 

 

Prebytok finančných operácií v sume 36.350,-  EUR, navrhujeme použiť na : 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpotu     2.220,32  €  

 

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 znížený o opravu minulých období z dôvodu neoklasifikovania 

príjmov a výdavkov pri čerpaní RF  v sume 26.853,04  €, navrhujeme použiť na : 
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- tvorbu rezervného fondu vo výške  26.853,04 €    

Vylúčenie z prebytku 0,- € 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 

26.853,04 €.  

 

 

 

5. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2016 
 

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2016 zistený v zmysle zákona 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znp. a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania v rámcovej účtovnej osnove pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC, 

ako rozdiel výnosov účtovaných na účtovnej triede 6 a nákladov účtovaných na účtovnej 

triede 5. 

 

 

Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za 2016 nasledovný výsledok hospodárenia: 

                       

                            Výnosy:                        298 944,48 € 

                            Náklady:                       289 887,58 €    

                            HV  pred zdanením      25 814,31 € 

                            Splatná daň z príjmov            0,00 € 

                            HV  - ZISK                    25 814,31 € 

 

 

 

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom účte vedeného vo  VÚB. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo.   Opravy MO vznikli z dôvodu neoklasifikovania príjmov a výdavkov pri 

čerpaní RF a nesprávne vedenom zostatku na účte 421, ktorý obec nemá používať.         

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2016 87 500,56       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 43 779,97      

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

                - pokrytie investičných akcií 

 

26 156,12       

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky /oprava MO/ 60 308,89 

KZ k 31.12.2016 44 815,52      
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Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2016 1.430,85 

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %                    1.148,05 

               - povinný prídel -         %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - stravovanie                       212,86   

              - regeneráciu PS, dopravu                   27,10 

              - dopravné                             

              - ostatné úbytky                                                2.300,00 

KZ k 31.12.2016                             38,94 

 

 

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 

Majetok spolu 953 582,32 965 695,09 

Neobežný majetok spolu 876 905,95 888 970,55 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 375 791,71 387 856,31 

Dlhodobý finančný majetok 501 114,24 501 114,24 

Obežný majetok spolu   75 786,34   75 395,40 

z toho :   

Zásoby        401,53       273,64 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  2 627,29 3 453,20 

Finančné účty  72 757,52 71 668,56 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  890,03 1 329,14 
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P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2016 KZ  k  31.12.2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 953 582,32 965 695,09 

Vlastné imanie  753 388,85 784 951,54 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  3 235,31 3 235,31 

Fondy 87 500,56 105 124,41 

Výsledok hospodárenia  662 652,98 676 591,82 

Záväzky 67 882,06 58 339,58 

z toho :   

Rezervy  500,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 798,33 0,00 

Dlhodobé záväzky 36 974,13 24 056,70 

Krátkodobé záväzky 29 609,60 33 782,88 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 132 311,41 122 403,97 

 

 

 

8. 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 3 380,70 3 380,70 0,00 

- zamestnancom 7 803,77 7 803,77 0,00 

- poisťovniam  4 780,19 4 024,75 0,00 

- daňovému úradu 910,12 910,12 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

- bankám 0,00 0,00 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 41 464,80 41 464,80 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2016 58 339,58 58 339,58 0,00 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c. štátnemu rozpočtu 
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d. štátnym fondom 

e. rozpočtom iných obcí 

f. 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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:  

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie. 

 

b. 

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  

Obec v roku 2015 neposkytla žiadne dotácie právnickým, fyzickým osobám, podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných služieb. 

 

c. 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR ŽP – bežné výdavky 63,42 63,42 0,00 

MDVaRR SR  CDaPK – bežné výdavky 29,29 29,29 0,00 

MDVaRR SR Stav. poriadok – bežné výdavky 630,54 630,54 0,00 

MV SR REGOB – bežné výdavky 223,74 223,74 0,00 

MV SR Register adries - bežné výdavky 12,20 12,20 0,00 

MV SR VOĽBY – bežné výdavky 623,04 623,04 0,00 

OÚ - TN Dotácia pre MŠ 2 116,00 2 116,00 0,00 

 

d. 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
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e. 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Obec Opatovce TJ - na bežné výdavky 300,00 300,00 0,00 

 

f. 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec  nemá žiadne záväzky voči VÚC. 

 

 

 

 

 

Vypracovala:                                                                   Predkladá:  

Ing. Silvia Masárová                                                                 Ing. Silvia Masárová 

                                                                                                   starostka obce 

 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach, dňa 05.05.2017 

 

 

 

 

 

10. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 26.853,04 € zisteného 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, 

na :  

- tvorbu rezervného fondu   26.853,04 EUR  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

za rok 2016. 

 

 

 

 

 

 
 


