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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 prebytkový. Rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2015 uznesením č. 4. 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 15. 6. 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016 

- druhá zmena schválená dňa 23.11.2016 uznesením č. 45 

- tretia zmena  schválená rozpočtovým opatrením starostu obce zo dňa 15.12.2017 

- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením v zmysle §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 

Z.z. v z.n.p. zo dňa 28.12.2017 

- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením v zmysle §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 

Z.z. v z.n.p. zo dňa 29.12.2017 

- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením v zmysle §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 

Z.z. v z.n.p. zo dňa 30.12.2017 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016  

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 160222,00 167200,06 

z toho :   

Bežné príjmy 160222,00 165222,00 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy 0 1978,06 

Výdavky celkom 147724,00 155202,06 

z toho :   

Bežné výdavky 139824,00 145324,00 

Kapitálové výdavky 2800,00 4778,06 

Finančné výdavky 5100,00 5100,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 12498,00 11998,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

165222,00 184992,21 111,96 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 165 222,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

184992,21 EUR, čo predstavuje  111,96 % plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy 
 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

144243,00 157593,18 109,25 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 112980,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 122523,84 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 108,44 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 20270,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 24170,24 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 119,24 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18787,98 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 5382,26 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na 

dani z nehnuteľností v sume 313,18  EUR. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 520,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 104,00 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 

v sume 75,00  EUR. 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje  

Z rozpočtovaných 1493,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1500,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,46 % plnenie.  

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 9000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8879,10 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 98,65 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 388,18  EUR. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

14092,00 15720,63 111,55 
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1. Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 11822,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 12638,41 EUR, čo 

je 106,90 % plnenie. Uvedený príjem z prenajatých pozemkov v sume 271,30 EUR a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12367,11 EUR. 

 

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

• Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 451,09 EUR, čo je 

75,18 % plnenie.  

• Pokuty a penále a iné sankcie: 

Za porušenie predpisov: 

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 30,00 EUR.  

• Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb: 

Z rozpočtovaných 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1285,00 EUR, čo je 

292,04 % plnenie. 

• Za školy a školské zariadenia: Z rozpočtovaných 1220,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 1290,00 EUR, čo je 105,73  % plnenie. 

 

3.  Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov  

Z vkladov: 

Z rozpočtovaných 10,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 26,13 EUR, čo je 

261,30 % plnenie. 

 

4.  Iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0 425,19  

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1,22 EUR 

z odvodov hazardných hier a 423,97 z vratiek a dobropisov.  

 

c) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 6787,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 10750,18 

EUR, čo predstavuje 158,39 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

UPSVaR         4574,09 Podpora vytvárania prac.miesta pre znevýhodnených UoZ 

MV SR 448,80 Voľby do NR SR 

MV SR 1898.82 Dotácia na matriku 

MV SR 10,60 Register adries 

MV SR 134,64 Register obyvateľov 

MŠVVaŠ SR 1248,00 Príspevok na vých. a vzdelávanie pre 5-ročné deti MŠ 

Dobrov.pož.ochrana SR 2000,00 Dotácia na zabezpečenie mat.-tech. vybavenia DHZO  

MDVaRV SR 379,44 Transfer na úsek stavebného poriadku 

MDVaRV SR 17,63 Transfer na úsek dopravy 

OÚ Trnava, odb.star.o ŽP 38,16 Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostl.o ŽP 

 

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

Dotácia na vybavenie DHZO bola mylne účtovaná s typom zdroja M (mimorozpočtovým). 

Zostatok príspevku v sume 489,00 € pre 5-ročné deti v MŠ bude použitý v roku 2017. 
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2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0 0  

 

 

3.Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

1978,06 1978,06 100,00 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1978,06 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 1978,06 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 45 zo dňa 23.11.2016 bolo schválené použitie rezervného 

fondu v sume 1978,06 EUR.  

  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

155202,06 177638,45             114,45 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 155202,06,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 177638,45 EUR, čo predstavuje  114,45 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  
 

 Schválený rozpočet na 

rok 2016 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

145324,00            165529,89                          113,90     

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 145324,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 165529,89 EUR, čo predstavuje  113,90 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 68241,71 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 

75031,92 EUR, čo je 109,95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného 

úradu, matriky, zamestnancov materskej školy a školskej jedálne, poslancov a starostky obce, 

členov volebných komisií. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 24999,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

26860,52 EUR, čo je 107,44 % čerpanie. Patrí sem poistné do sociálnej poisťovne, zdravotných 
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poisťovní a doplnkových dôchodkových poisťovní zamestnancov obecného úradu, školskej 

jedálne a zamestnancov materskej školy, poslancov a starostky obce, členov volebných komisií. 

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov  47477,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 

57511,69 EUR, čo je 121,13 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, vodné, poštovné služby, interiérové vybavenie, výpočtová 

technika, prevádzkové stroje, prístroje, materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, obuv, softvér, 

palivá ako zdroj energie, reprezentačné, palivo, mazivá, oleje, poistenie, rutinná a štandardná 

údržba prevádzkových strojov, budov, softvéru;  nájomné za nájom budov, ostatných objektov, 

školenia, propagácia, štúdia, poplatky a odvody, stravovanie a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 3075,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 4930,46 

EUR, čo predstavuje 160,30 % čerpanie. 

 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1530,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1195,30 

EUR, čo predstavuje 78,12 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

4778,06                   6876,06                143,90 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4778,06 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 6876,06 EUR, čo predstavuje  143,90 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup počítačovej zostavy 

Z rozpočtovaných  1978,06 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1978,06 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Rekonštrukcia miestnej komunikácie Borová 

Z rozpočtovaných  2800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 3200,00 EUR, 

čo predstavuje 114,28 % čerpanie.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 

5100,00               5232,50                    102,59 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 5100,00 EUR na splácanie istiny z prijatého 

úveru ŠFRB na výstavbu nájomných bytov bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 5232,50 

EUR, čo predstavuje  102,59 % čerpanie.  

 

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 184992,18 

Bežné výdavky spolu 165529,89 

Bežný rozpočet 19462,29 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

Kapitálové  výdavky spolu 6876,06 

Kapitálový rozpočet  -6876,06 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 12586,23 

Vylúčenie z prebytku  8348,57 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 4237,66 

Príjmové finančné operácie  1978,06 

Výdavkové finančné operácie 5232,50 

Rozdiel finančných operácií -3254,44 
PRÍJMY SPOLU   186970,24 

VÝDAVKY SPOLU 177638,45 

Hospodárenie obce  9331,79 
Vylúčenie z prebytku 8348,57 

Upravené hospodárenie obce 983,22 

 

     

     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,  z   prebytku v sume 12 586,23 EUR vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  489 EUR, a to na deti v predškolskom 

veku 

b) 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 556,92 EUR 

c) prostriedky na zábezpekovom účte, ktoré boli v minulých rokoch zahrnuté do rezervného 

fondu v sume 7302,65 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.  

 

 

Prebytok rozpočtu v sume  4237,66 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 predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, 

o nevyčerpané prostriedky z fondu opráv, a opravy zábezpeky nájomných bytov v minulosti 

zahrnutých do rezervného fondu  navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 983,22 EUR  

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií  3254,44 EUR 
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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 -3254,44  EUR, navrhujeme vysporiadať z rezervného 

fondu v plnej výške 3254,44 EUR. 

 

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

výške 983,22 EUR.  

 

 

 

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  10875,57       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

14185,14      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0 

                - z finančných operácií 0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 45/2016  zo dňa 23.11.2016 na 

obstaranie kompletnej počítačovej zostavy     

1978,06       

               - krytie schodku rozpočtu 0 

               - ostatné úbytky  0 

KZ k 31.12.2016 23082,65       

 

         

 

Sociálny fond 

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

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 0 

Prírastky - povinný prídel -    1,50    %                    684,47 

               - ostatné prírastky (oprava počiat.stavu) 103,04 

Úbytky   - závodné stravovanie                     181,92 

               - regeneráciu PS, dopravu               0 

               - dopravné                           0 

               - ostatné úbytky    (darčekové poukážky)                                       410,00 

KZ k 31.12.2016 195,59 

 
 

 

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. 
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Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  5337,15       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

556,92      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu .... 

- na opravu .... 

0       

KZ k 31.12.2016 5894,07       

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016  
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2016  v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Majetok spolu 378954,84 382967,45 
Neobežný majetok spolu 336058,99 330171,12 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 267878,68 261990,81 
Dlhodobý finančný majetok 68180,31 68180,31 
Obežný majetok spolu 42377,21 52015,02 
z toho :   
Zásoby 70,47 267,05 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky  1739,55 2524,79 
Finančné účty  40567,19 49223,18 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 
Časové rozlíšenie  518,64 781,31 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 378954,84  
Vlastné imanie  188157,70 186887,51 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia  188157,70 186887,51 
Záväzky 129849,03 137607,60 
z toho :   
Rezervy  400 400 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 489 
Dlhodobé záväzky 119947,57 116924,16 
Krátkodobé záväzky 9501,46 19794,44 
Bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie 60948,11 58472,34 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
 

Stav záväzkov k 31.12.2016    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2016 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- štátnemu rozpočtu 489,00 489,00  

- dodávateľom 3 536,00 3536,00  

- zamestnancom 5 615,98 5615,98  

- poisťovniam  3 790,16 3790,16  

- daňovému úradu 670,68 670,68  

- nájomcom 7-nájomných bytov 7302,65 7302,65  

- štátnym fondom ŠFRB 114 715,07 114 715,07  

- nájomcom 7-nájomných bytov 

a stravníkom v ŠJ - preddavky 

549,25 549,25  

- zo sociálneho fondu 195,59 195,59  

- ostatné záväzky 343,22 343,22  

- auditorskej spoločnosti Ekoauditor 400,00 400,00  

Záväzky spolu k 31.12.2016 137607,60 137607,60  

 

Stav úverov k 31.12.2016  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2016 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2016 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2016 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB Výstavba náj. bytov  166 533,89 5 232,50 1 195,30 114 715,07 r. 2036 

 

Obec prijala úver zo ŠFRB v roku 2006 v sume 166 533,89 € (5 017 000,-SK) na výstavbu 7 

nájomných bytov nad Obecným úradom a Materskou školou. Úver je dlhodobý s dobou 

splatnosti do r. 2036, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Obec v roku 2016 neprijala žiaden úver, preto neskúmala dodržiavanie používnia návratných 

zdrojov financovania. 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zraďovateľom príspevkovej organizácie. 

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2016 neposkytla žiadne dotácie.  
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 nemá zriadené právnické osoby – príspevkové organizácie. 

Obec nemá založené právnické osoby – rozpočtové organizácie. 

 

b) 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 BV - voľby do NR SR 537,28        448,80 88,48 

MV SR BV – dotácia na matriku 1898,82 1898,82 0 

MV SR BV – register adries 10,60 10,60 0 

MV SR BV – register obyvateľov 134,64 134,64 0 

MŠVVaŠ SR BV – príspevok pre 5-ročné deti v MŠ 1248,00 759,00 489,00 

MDVaRV SR BV – úsek stavebného poriadku 379,44 379,44 0 

MDVaRV SR BV – úsek dopravy 17,63 17,63 0 

UPSVaR BV – podpora vytvárania prac.miesta 

pre znevýhodnených UoZ 

4574,09 4574,09 0 

OÚ Trnava –

odb. star.o ŽP 

BV – starostlivosť o životné prostredie 38,16 38,16 0 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inou obcou 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu   

 
Obec nepoužíva programový rozpočet, čo je uvedené v Zásadách hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Borová.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:       Predkladá: 

 

Monika Domonkošová       Ing. Blanka Matovičová 

 Starostka obce Borová 

 


