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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 2015.
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 uzn. č.67/2015 A.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 16.02.2016 uznesením č. 78/2016 B.
- druhá zmena rozpočtové opatrenie starostky obce č. 1/2016 dňa 30.06.2016
- tretia zmena schválená dňa 26.09.2016 uznesením č. 123/2016 B.
- štvrtá zmena schválená dňa 18.11.2016 uznesením č. 151/2016 B.
- piata zmena schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. 173/2016 B.
Rozpočet obce k 31.12.2016

703000

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
778220

667500
1000
34500
0
703000

670570
9500
98150
0
778220

588596
61244
53160
0
0

589076
138984
53160
0
0

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
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
778220

Skutočnosť k 31.12.2016
790539,08

% plnenia
101

Z rozpočtovaných celkových príjmov 778220 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
790539,08 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.
1. príjmy
Rozpočet na rok 2016
670570

Skutočnosť k 31.12.2016
691748,15

% plnenia
103

Z rozpočtovaných bežných príjmov 670570 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
691748,15 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
311532

Skutočnosť k 31.12.2016
323230,59

% plnenia
103

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve -110
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 235000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 246767,94 EUR, čo predstavuje
plnenie na 105 %.
Daň z nehnuteľností -120
Z rozpočtovaných 52326 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 50817,15 EUR, čo je
97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32496,71 EUR, dane zo stavieb boli v sume
17877,64 EUR a dane z bytov boli v sume 442,80 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
50817,15 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 2592,36 EUR. K 31.12.2016 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3061,79 EUR.
Ostatné dane -130
Z rozpočtovaných 23206 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 25645,50 EUR,
čo je 110 %.
Daň za psa 826,66€.
Daň za užívanie verejného priestranstva 1463,60 €.
Daň za nevýherné hracie prístroje 963,50 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 21332,74 €.
Daň za ubytovanie 1059 €.
b) nedaňové príjmy: -200
Rozpočet na rok 2016
170731

Skutočnosť k 31.12.2016
164708,95

% plnenia
119

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 71266 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 70273,08 EUR, čo je
99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 2542,44 EUR, príjem
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z prenajatých pozemkov v sume 3750,36 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 63980,64 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – iné poplatky a platby: -220,240
Z rozpočtovaných 84592 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 87187,02 EUR, čo je
103 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy: -290
Rozpočet na rok 2016
5379

Skutočnosť k 31.12.2016
7248,85

% plnenia
134

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5379 EUR, bol skutočný príjem vo výške 7248,85
EUR, čo predstavuje 134 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery-300
Z rozpočtovaných grantov a transferov 197807 EUR bol skutočný príjem vo výške 203808,61
EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
KŠÚ Trnava
MV SR Verejná správa
MV SR Verejná správa
KŠÚ Trnava
Min.dopravy, výstavby a reg.rozvoja
MV SR Verejná správa
Krajský úrad životné prostr.
ÚPSVaR Senica
ÚPSVaR Senica
KŠÚ Trnava
Obvodný úrad Senica
KŠÚ Trnava
KŠÚ Trnava
Obvodný úrad Trnava
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
KŠÚ Trnava
ÚPSVaR Senica
ÚPSVaR Senica
ÚPSVaR Senica
ÚPSVaR Senica
MPSVaR Bratislava
ÚPSVaR Senica
Školská jedáleň pri OÚ Prievaly
Národná banka Slovenska
PZ Kamenec Prievaly

Suma v EUR
2224,00
10,60
1898,82
0,00
43,03
328,68
93,16
99,60
111,68
61972,00
794,56
14,00
4260,00
34,92
3000,00
837,00
2754,36
8032,12
5771,24
917,28
107520,00
941,56

Účel
Materská škola T1
Register adries T2
Matrika T3
Nenormatívne SZP žiakov T4
Pozemné a miestne komunikácie T5

Hlásenie pobytu . občanov T6
Životné prostredie T7
Hmotná núdza deti T8
§ 50i, služba zamestnanosti T10
Základná škola – normatívne FP T11

Voľby T12
ZŠ –učebnice, nenormatív T13
Základná škola –asistent učiteľa T14

Vojnové hroby T18
MTZ T19
Vzdelávacie poukazy T22
Úspešne na trhu práce §51 T51
Šanca na zamestnanie §54a T54
Chránená dielňa T99
BT rodinné prídavky T999
BT – socialne zariadenie LD
Znevýhodnený uchádzači o zamestneanie §50 T
222

25343,71 Réžia ŠJ od cudzích stravníkov
2100,00 Prijatý účelový dar pre LD
50,00 Prijatý účelový dar ZŠ
203808,61

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
9500

Skutočnosť k 31.12.2016
2306,50

% plnenia
24

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 9500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
2306,50 EUR, čo predstavuje 24 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 9500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2000 EUR za predaj
vyradeného požiarnického auta T815 CAS a príjem z predaja pozemku v sume 306,50 čo
predstavuje 24 % plnenie.
Granty a transfery
Neboli k 31.12.2016 rozpočtované.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Účel

Suma v EUR

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
98150

Skutočnosť k 31.12.2016
96484,43

% plnenia
98

Z rozpočtovaných finančných príjmov 98150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
96484,43 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.
Dňa 06.05. 2016 bolo Uznesením obecného zastupiteľstva č.93/2016 D schválené použitie
Rezervného fondu v sume 29547,80 na zhodnotenie obecného majetku.
V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 28603,06 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z.. nasledovne :
- na realizáciu novej stavby multifunkčné ihrisko celkom 28603,06 Eur
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia §8
Ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciach na rozvoj bývania a o socialnom
bývaní v z.n.p. v sume 210,98 €ur.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
778220

Skutočnosť k 31.12.2016
773850,50

% čerpania
99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 778220 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 773850,50 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
586076

Skutočnosť k 31.12.2016
595896,81

k 31.12.2016

% čerpania
101
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 586076 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
595896,81 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 264057 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 273267,63 EUR,
čo je 103 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného
stavebného úradu, opatrovateľskej služby- opatrovateľky socialneho zariadenia pre seniorov,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 96099 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 100706,69 EUR, čo
je 104 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 202560 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 199810,65 EUR,
čo je 98 % 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 6180 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6742,86 EUR, čo
predstavuje 109 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 17180 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 15368,98 EUR, čo
predstavuje 89 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
138984

Skutočnosť k 31.12.2016
128733,29

% čerpania
93

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 138984 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 128733,29 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Multifunkčné ihrisko pri kostole
Z rozpočtovaných 51516 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 51516,28 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) prístavba skladu pri Kultúrnom dome
Z rozpočtovaných 13278 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 12449,01 EUR, čo
predstavuje 94 % plnenie.
c) Rekonštrukcia skladových priestorov v školskej jedálni.
Z rozpočtovaných 16200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 7226,61 EUR, čo
predstavuje 45 % čerpanie.
d) rekonštrukcia budovy Požiarnej zbrojnice
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Z rozpočtovaných 4983 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 7846,30 EUR, čo
predstavuje 157 % čerpanie.
e) Prístavba garáže k požiarnej zbrojnici
Z rozpočtovaných 40000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 35888,42 EUR, čo
predstavuje 90 % čerpanie
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
53160

Skutočnosť k 31.12.2016
49220,40

% čerpania
93

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 53160 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 49220,40 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie. Je to splácanie istiny z prijatých úverov.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
691748,15
691748,15

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

595896,81
595896,81

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

95851,34
2306,50
2305,50

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

128733,29
128733,29

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-126426,79

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-30575,45

Príjmy z finančných operácií

96484,43

Výdavky z finančných operácií

49220,40

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku /372-NBS=2100,- F.O. = 3187,83
Upravené hospodárenie obce

47264,03
790539,08
773850,50
16688,58
5287,83
11400,75
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Schodok rozpočtu v sume 30575,45 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 znení neskorších zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2016
vysporiadaný :
-

z rezervného fondu vo výške 30575,45 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 47264,03 EUR podľa § 15 ods.1 písm.c) zákona č.
583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bol použitý na :
-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 30575,45 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 16688,58 EUR navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu v sume 16688,58 EUR.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, sa schodok zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 3187,83 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určeného daru od NBS podľa ustanovenia § 5 ods.
3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 2100 EUR.
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností obec za rok 2016 navrhuje tvorbu rezervného fondu vo výške
11400,75 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 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

Suma v EUR
0,00
29547,80
0,00
0,00
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Úbytky - použitie rezervného fondu :
Uznesenie č.93/D zo dňa 6.5.2016
-rekonštrukcia PZ Geschweng.s.r.o FD318/16
-rekonštrukcia PZ Geschweng s.r.o. FD 320/16
-rekonštukcia skladu KD Geschveng s.r.o FD453/16
-vykurovací plynový kotol prízemie OcÚ Orgoň s.r.o. FD 491/16

–multifunkčné ihrisko Tinama s.r.o. FD 166/16
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

29547,80
4982,63
2863,67
7200,00
501,50
14000,00
0,00
0,00
0,00

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
220,20
2269,29
0,00
0,00
0,00
2326,00
0,00
0,00
163,49

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 starostka obce v súlade s
obecným zastupiteľstvom.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu a údržbu Láskavé dlane ZPS a ZOS
- na opravu a údržbu bj. 24, 413,414
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
210,98
7401,52

1591,08
2833,59
3187,83
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Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.

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

Majetok spolu

3963466,62

4060809,21

Neobežný majetok spolu

3862797,08

4002503,71

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

3537634,65

3677341,28

Dlhodobý finančný majetok

325162,43

325162,43

Obežný majetok spolu

99569,47

56992,73

1350,05

2522,43

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

6796,15

3825,74

Finančné účty

91423,27

50644,56

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1100,07

1312,77

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3963466,62

4060809,21

Vlastné imanie

1537290,27

1621755,79

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

1537290,27

1621755,79

Záväzky

889479,35

845598,95

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
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z toho :
Rezervy

812,00

990,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

28603,06

0,00

Dlhodobé záväzky

744379,81

713481,18

Krátkodobé záväzky

75676,48

75235,35

Bankové úvery a výpomoci

40008,00

55892,42

1536697,00

1593454,47

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

z toho v lehote
splatnosti

4284,75
15471,01
10241,92
2192,73
0,00
55892,42
710519,41
46006,71
844608,95

z toho po lehote
splatnosti

4284,75
15471,01
10241,92
2192,73
0,00
55892,42
710519,41
46006,71
844608,95

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Účel

Prima banka a.s.

Kapitálové
investívie
Prístavba pož.
zbrojnice

Prima banka a.s.

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

75000,00

20004,00

777,83

20004,00

r. 2017

35888,42

0,00

0,00

35888,42

r.2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

Rok
splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2016 s Prima banka a.s. Zmluvu o úvere č. 44/006/16, municipálny úver
v sume 40 000,00 EUR, so splatnosťou k 27.12.2018 / dva roky/.
Účel : prístavba Požiarnej zbrojnice v obci Prievaly. Úver je zabezpečený vlastnou vista
biankozmenkou.
Zostatok nevyčerpaného úveru v sume 4111,58 EUR je zahrnutý do rozpočtu roku 2017
v kapitálových výdavkoch a použitý bude na prekládku vysokého napätia pri Požiarnej zbrojnici.
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
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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
703248,01 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
11267,34 EUR
Spolu
714515,35 EUR
- z toho 60 %
428709,21 EUR
- z toho 25 %
178628,83 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

55892,42 EUR
713071,29 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
768963,71 EUR
713071,29 EUR
55892,42 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

55892,42

714515,35

7,82 %

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)

20781,83

714515,35

2,90 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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. 5/2006 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-

PZ Kamenec Prievaly – členské OZ
Podhoran
Centrum voľného času Senica – príspevok na

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

35 EUR

35 EUR

0

174 EUR

174 EUR

0

-4-
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tvorivú činnosť detí
DDS a ZPS Senica – príspevok na
voľnočasové aktivity
Vydavateľstvo SSS Skalica- príspevok na
vydanie knihy

50 EUR

50 EUR

0

50 EUR

50 EUR

0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2006
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá obsahovú náplň pre túto položku.

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.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nezriadila a nezaložila žiadne právnické osoby – rozpočtové organizácie.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nezriadila a nezaložila žiadne právnické osoby – príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nezaložila žiadne právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Okresný úrad Trnava,

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

BT- materská škola

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

2224,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

2224,00

0

-5-
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odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR

BT – register adries

Ministerstvo vnútra SR

BT- matrika

Okresný úrad Trnava,

BT – SZP žiakov

10,60

10,60

0

1898,82

1898,82

0

0,00

0,00

0

43,03

43,03

0

328,68

328,68

0

odbor školstva
MDVaRR Bratislava

BT- Miestne komunikácie

Ministerstvo vnútra SR

BT -Hlásenie pobytu občanov

Okresný úrad Trnava,

BT -Životné prostredie

93,16

93,16

0

ÚPSVaR Senica

BT - Hmotná núdza deti

99,60

99,60

0

ÚPSVaR Senica

BT- služba zamestnanosti §50i

111,68

111,68

0

Okresný úrad Trnava,

BT- Základná škola

61972,00

61972,00

0

794,56

794,56

0

14,00

14,00

0

BT- asistent učiteľa

4260,00

4260,00

0

BT- vojnové hroby

34,92

34,92

0

3000,00

3000,00

0

837,00

837,00

0

107520,00

107520,00

0

odbor živ. prostredie

odbor školstva
Okresný úrad Senica

BT -voľby

Okresný úrad Trnava,

BT- učebnice

odbor školstva
Okresný úrad Trnava,
odbor školstva
Obvodný úrad Trnava,
odbor organizačný
Dobrovoľná požiarna

BT –materialno technické

ochrana SR

zabezpečenie

Okresný úrad Trnava,

BT- vzdelávacie poukazy

odbor školstva
ÚPSVaR Bratislava

BT- ZOS a ZPS Láskavé dlane

ÚPSVaR Senica

BT – úspešne na trhu práce §51

2754,36

2754,36

0

ÚPSVaR Senica

BT – šanca na zamestnanie §54a

8032,12

8032,12

0

ÚPSVaR Senica

BT – chránená dielňa §60

5771,24

5771,24

0

ÚPSVaR Senica

BT –znevýhodnený uchádzači

941,56

941,56

0

917,28

917,28

0

o zamestnanie §50
ÚPSVaR Senica

c)

BT – rodinné prídavky

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

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

e)

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

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo Prievaly na svojom zasadnutí dňa 20.02.2014, uznesením č. 1/2014
schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry a nezostavovanie
hodnotenia plnenia programov obce.

Vypracovala: Černeková Jaroslava

Predkladá: Tatiana Beňáková, starostka

V Prievaloch dňa 20.03.2017
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo za r. 2016 schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 11400,75 EUR.
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