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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 bol zostavený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č.54/2015.
Úprava rozpočtu č. 1 – rozpočtovým opatrením – schválená uznesením č. 67/2016 zo dňa
09.05.2016.
Úprava rozpočtu č. 2 – rozpočtovým opatrením – schválená uznesením č. 95/2016 zo dňa
14.11.2016.
Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

68773

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
69996,94

68773
0
0

69486,07
0
510,87

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

65342

69262

64406
936
0

68326
936
0

Rozpočet obce

3431

734,94

Schválený
rozpočet
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
69996,94

Skutočnosť k 31.12.2016
73827,02

% plnenia
105,47

Z rozpočtovaných celkových príjmov 69996,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
73827,02 EUR, čo predstavuje 105,47 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
69486,07

Skutočnosť k 31.12.2016
73827,02

% plnenia
106,25

Z rozpočtovaných bežných príjmov 69486,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
73827,02 EUR, čo predstavuje 106,25 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
50763

Skutočnosť k 31.12.2016
53154,79

% plnenia
104,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 27626 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 29343,89 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106,22 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17777 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 18381,42 EUR, čo je
103,4 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9068,65 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 9286,61 EUR a dane z bytov boli v sume 26,61 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 806,89 EUR.
Daň za psa: 180,23
Daň za užívanie verejného priestranstva:1602,71
Daň za nevýherné hracie prístroje: 0,00
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : 2401,54
Daň za ubytovanie: 1245
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
18723,07

Skutočnosť k 31.12.2016
12440,85

% plnenia
66,45

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1310 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 538 EUR, čo je 41,06 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume0,00 EUR, príjem z prenajatých
priestorov v sume 538 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
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Z rozpočtovaných 17413,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 11902,85 EUR, čo
je 68,36% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja služieb a tovaru v sume
10760,23 EUR, správne poplatky a ostatné poplatky v sume 839,50 EUR, úroky z tuzemských
úrokov v sume 0,05 EUR a príjmy z vratiek (UNION ZP ročné zúčtovanie) 303,07 EUR.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 0,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 8231,38 EUR.
Poskytovateľ dotácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Lesy SR š.p.
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
650,00
4536,00
59,11
136,71
13,75
6,35
23,28
665,92
700,00

Halušky 2016
Oprava miestnych komunikácii
REGOB
Stavebný úrad
Životné prostredie
CD a PK
Údržba vojnových hrobov
Voľby NRSR
Materiálne zabezp. Obecného HZ

Suma v EUR

Účel

Ortotech
Mesto Sliač
Ing. Marián Gajdoš
Jozef Pánik – PROFI TEP SERVIS
Morganit s.r.o.
Matej Lovás
EKOBAD
IT Stavby

500,00
200,00
500,00
50,00
20,00
50,00
15,00
50,00

Účel

Halušky 2016
Halušky 2016
Halušky 2016 – nákup stoličiek
Halušky 2016
Halušky 2016
Halušky 2016
Halušky 2016
Halušky 2016

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
510,87

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných finančných príjmov 510,87EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
0,00 EUR..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
69262

Skutočnosť k 31.12.2016
73275,68
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 69262 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
73275,68 EUR, čo predstavuje 105,80 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

68326

72339,68

105,87

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 68326 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
72339,68 EUR, čo predstavuje 105,87 % 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 20400 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 19935,98 EUR čo je
97,73 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 7200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6437,02 čo je 89,4 %
čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 40726 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 45966,68 EUR, čo je
112,87 % 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.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
„nula“ EUR.
.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
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Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
73827,02

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

73827,02

bežné príjmy RO

0,00

72339,68

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

72339,68

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

0,00

1487,34
0,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

936

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

936

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

0,00

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

-936
551,34
0
551,34
0,00
0,00

0,00
73827,02
73275,68
551,34

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

551,34

Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 551,34EUR 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 55,13
EUR

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.201 6
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

179094,28

174213,91

Neobežný majetok spolu

174439,46

172024,17

z toho :
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0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

144961,46

142546,17

Dlhodobý finančný majetok

29478

29478

4654,82

2189,74

Krátkodobé pohľadávky

4143,95

1088,54

Finančné účty

510,87

1101,20

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

179094,28

174213,91

Vlastné imanie

158841,66

151851,89

698,87

0,00

157298,05

122490,47

Výsledok hospodárenia

1543,61

29361,42

Záväzky

13550,18

16443,66

440,16

600

272,57

311,56

12837,45

15532,10

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

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

6702,44

5918,36

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
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Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

3112,73 EUR
10669,25 EUR
1750,12 EUR

7. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia ObU-BB-OZP1-2013-09861-2 Predmetom
podnikania je:
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
V roku 2016 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
0,00 EUR
Celkové výnosy
0,00 EUR
Hospodársky výsledok -strata
0,00 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

8. 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 nemá zriadené a založené právnické osoby
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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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
)
-5-

Minister-

Register obyvateľstva

59,11

59,11

0

stvo vnútra
Minister-

Voľby do NRSR

665,92

665,92

0

Materiálne zabezp. Obecného HZ

700

700

0

Údržba vojnových hrobov

23,28

23,28

0

Ochrana životného prostredia

13,75

13,75

0

Stavebný úrad

136,71

136,71

0

CP a PK

6,35

6,35

0

Oprava ciest

4536

4536

0

stvo financií
Dobrovoľná
požiarna
ochrana SR
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo
dopravy
Ministerstvo
dopravy
Lesy SR,
š.p.

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.
c) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené a založené právnické osoby
d) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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e) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
f)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemala poskytnuté prostriedky z iných obcí.

g) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Halušky 2016

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

650

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

650

Rozdiel
0

9. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Turecká v roku 2016 nemala programový rozpočet, nakoľko počet obyvateľov
k 01.01.2016 bol 149 a Obecné zastupiteľstvo obce Turecká na svojom zasadnutí rozhodlo, že
obec sa nebude riadiť programovým rozpočtom.
Vypracovala: Eva Turčanová

Predkladá:Ivan Janovec

V Tureckej, dňa 08.03.2017
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